
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

العضايلة: جميع القرارات المتخذه 
تصّب في صالح المواطنين

االنباط-عمان

الإعللام  ل�ش�ؤون  الدولة  وزيللر  اأعلن 

رئي�س  اإ�للشللدار  الع�شايلة  علل�دة  اأجمللد 

اللللللل�زراء الللدكللتلل�ر عللمللر الللللللرّزاز املل�للس 

ل�شنة   )16( رقم  الدفاع  اأمر  اخلمي�س، 

.2020

واأو�للللشللللح الللعلل�للشللايلللللة خللللال اإيلللجلللاز 

الللللل�زراء،  �للشللحللفللي عللقللد يف دار رئللا�للشللة 

ا�شتكماًل  ياأتي  اجلديد  الدفاع  اأمر  ان 

اتللخللذتللهللا احلك�مة  الللتللي  للللاإجلللراءات 

من اأجل احلفاظ على �شّحة امل�اطنني 

و�للشللامللتللهللم، وبللهللدف مللنللع الللتللجللاوزات 

انللتلل�للشللار  اإىل  اأّدت  اللللتلللي  وامللللخلللاللللفلللات 

خال  الإ�شابة  حالت  وتزايد  العدوى 

اأملللر  ان  وا�لللشلللار اىل  املللا�للشلليللة.  الأّيلللللللام 

اللللدفلللاع رقلللم 16 تلل�للشللمللن: مللنللع اإقللامللة 

حفات الأفراح والدع�ات.

التفا�صيل �ص »3«

   لن نصل إلى السالم 
العادل والشامل إذا 

استمرت إسرائيل 
بإجراءاتها األحادية

   األردن ثابت في 
موقفه تجاه القضية 

الفلسطينية

   ما نأمله ونصّر 
عليه أن ال نصل 

لمرحلة الحظر الشامل

اجلمعة  30  حمرم  1442 هـ  - املوافق   18  اأيلول  2020 م - العدد  5455   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 توجيهات الملك للحكومة بضرورة انخراط الشباب بثقافة العمل

الرزاز: جائحة كورونا فرصة لألردن 
للوصول إلى االستقالل االقتصادي

279 حالة .. األردن يسجل حصيلة قياسية جديدة 
الصابات »كورونا« اليومية

االنباط-عمان

اأكلللللدت ملل�ؤ�للشلل�للشللة مللهللجللة الللقللد�للس لللللل�للشللهللداء 

والأ�للشللرى واجلللرحللى املل�للس؛ اأن الأ�للشللر ماهر 

ملللازال  والللللذي  الأخلللر�لللس  ح�شن  اللطيف  عللبللد 

ي�ا�شل اإ�شرابه املفت�ح عن الطعام للي�م )53( 

الحتال  �شلطات  لللقللرار  رف�شاً  الللتلل�ايل  على 

يف  بللات  الإداري  لاعتقال  حت�يله  ال�شهي�ين 

م�شفى  يف  يحتجز  حيث  خطر  �شحي  و�للشللع 

ق�ات  حرا�شة  حتت  املحتل  الللداخللل  يف  كابان 

م�شلحة �شج�ن الحتال

واأفللللللادت مللهللجللة الللقللد�للس ملللن خلللال ر�للشللالللة 

حمتجز  الأخللر�للس  ماهر  الأ�للشللر  اأن  و�شلتها، 

جللداً،  خطر  �شحي  ب��شع  كللابللان  م�شفى  يف 

حيث بات ل يق�ى على احلركة ويازم ال�شرير 

ولي�س  وروؤيللتلله م�ش��شة  �شاعة،   24 مللدار  على 

با�شتطاعته النظر ل مييناً ول ي�شاراً، ويعاين 

من �شعف يف الرتكيز، وال�شمع �شعيف، وهناك 

تقرحات يف الفم، واأوجاع يف كل اأنحاء اجل�شم، 

ودوخة �شديدة وفقدان حاد يف وزنه، كما يعاين 

من غيب�بة متقطعة

�شغ�طات  هللنللاك  اإن  الللقللد�للس  مهجة  وقللالللت 

كللللثللللرة ملللللن قلللبلللل اأطللللللبللللللاء مللل�لللشلللفلللى كلللابلللان 

وال�شجانني التابعني مل�شلحة �شج�ن الحتال 

ملعاملتهم  بللالإ�للشللافللة  الأخلللر�لللس  الأ�لللشلللر  علللللى 

بالرغم  اأنللله  حيث  والللااإنلل�للشللانلليللة،  للله  ال�شيئة 

ال�شحي وعللدم  الللتللدهلل�ر احللللاد يف و�شعه  مللن 

�شيء  اأقللل  له  يقدم�ن  ل  احلركة  على  قدرته 

وهي زجاجة املاء، باعتبارهم ميثل�ن الحتال 

وخمابراته املجرمة

واأ�شافت مهجة القد�س اأن الأطباء ال�شهاينة 

املدعمات  لإعطائه  الق�ة  با�شتعمال  يهددونه 

اأنلله يرف�س ذلللك ب�شكل  اإل  اللل�ريللد  عن طريق 

تام، ومازال م�شراً على اإ�شرابه حتى اإنهاء قرار 

العتقال الإداري بحقه واحلرية

قللل�ات  اأن  اإىل  اللللللقلللللد�للس  مللهلللللجلللللة  واأ�لللللشلللللارت 

الحتال ال�شهي�ين اعتقلت املجاهد الأخر�س 

عللن  واأعلللللللللن  27/07/2020م،  بلللتلللاريلللخ 

اأثللنللاء اعتقاله مللن قبل  اإ�للشللرابلله عللن الللطللعللام 

املحكمة  ت�شمى  مللا  وقللللررت  الحلللتلللال،  قللل�ات 

اأملل�للس  املحتلة  الللقللد�للس  يف  ال�شهي�نية  العليا 

املقدم من  اللتما�س  بالقرار يف  النطق  تاأجيل 

الع�شكرية  الللنلليللابللة  اإحلل�للشللار  حمللاملليللتلله حلللني 

تللقللريللراً جلللديلللداً بللحللالللتلله اللل�للشللحلليللة لللتللقللرر يف 

حالته  خللطلل�رة  مللن  بالرغم  وذلللك  اللتما�س، 

ال�شحية

القد�س  مهجة  م�ؤ�ش�شة  حملت  جهتها  مللن 

حلللكللل�ملللة الحللللتللللال اللل�للشللهلليلل�ين وملل�للشلللللحللة 

الأ�شر  حياة  عن  الكاملة  امل�ش�ؤولية  �شج�نها 

مللاهللر الأخللللر�للللس حملللللذرًة ملللن الللتللبللعللات الللتللي 

داخللل  �للشلل�اء يف  فللقللدان حياته  �شتطراأ يف حللال 

ال�شج�ن اأو خارجها، ودعت امل�ؤ�ش�شات الإن�شانية 

واحلللقلل�قلليللة وعلللللى راأ�لللشلللهلللا اللللللجللنللة الللدوللليللة 

لل�شليب الأحمر وجمل�س حق�ق الإن�شان.

التفا�صيل �ص »6«

 مهجة القدس:األسير المضرب ماهر األخرس في وضع صحي خطير

 الفراية: حظر تجّول شامل في منطقتّي غور 
الصافي وغور المزرعة بالكرك

 البوتاس تنهي أعمال الصيانة الرئيسية على 
مصنع البلورة الباردة األول في غور الصافي

 األردن يستبدل الحجر المؤسسي 
بالمنزلي اعتبارا من 23 أيلول الحالي

 رئيس هيئة األركان يرعى تخريج دورة 
األمن والحماية

 مركز األزمات يطّور آلية تحدد أماكن 
إصابات كورونا للموظف في محيط سكنه

  »جزر الفردوس« الساحرة في قبضة 
داعش.. مسلحو التنظيم يستولون 

عليها ويعلنون أنها ستصبح عاصمتهم

االنباط -عمان

اإيقاف احلجر  اأعلن وزير النقل خالد �شيف،   

امللل�ؤ�للشلل�للشللي )الللفللنللدقللي( اعللتللبللارا مللن 23 اأيللللل�ل 

اأيللام،   7 املنزيل ملدة  احلللايل، وا�شتبداله باحلجر 

للحد  �شارمة  �شحية  تدابر  �شمن  من  ك�احد 

من انت�شار فرو�س ك�رونا امل�شتجد.

وقللللال �للشلليللف، يف اإيلللجلللاز �للشللحللفللي ملللن رئللا�للشللة 

الللللللللل�زراء لإعلللللللان جملللمللل�علللة مللللن امللل�للشللتللجللدات 

بللداأ  التي  املنتظمة  اجللل�يللة  بالرحات  املرتبطة 

ت�شيرها منذ 8 اأيل�ل احلايل، الي�م اخلمي�س، اإن 

م�شبقا  الت�شجيل  اململكة  اإىل  القادم  امل�شافر  على 

فح�س  وت�فر   ،Visitjordan من�شة  على 

PCR بنتيجة �شلبية كما ه� معم�ل به حاليا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

الل�اء  امل�شرتكة  الأركللان  هيئة  رئي�س  رعللى 

الركن ي��شف احمد احلنيطي، ام�س اخلمي�س، 

حفل تخريج دورة الأمن واحلماية اخلا�شة يف 

املطارات. وحماية  اأمن  مديرية 

الللللركللللن احللللنللليلللطلللي اإىل  الللللللللل�اء  وا�لللشلللتلللملللع 

الأركلللان  هيئة  رئي�س  م�شاعد  بح�ش�ر  اإيللجللاز 

امللل�للشللرتكللة للللللعللمللللليللات والللتللدريللب قللدملله مللديللر 

اأمللللن وحللمللايللة امللللطلللارات حللل�ل �للشللر الللرامللج 

واخللللطلللط الللتللدريللبلليللة والأمللللللل�ر الللعللمللللليللاتلليللة 

والللللل�جلل�للشللتلليللة للللللحللفللاظ علللللى اأمللللن امللللطلللارات 

املناطة  وال�اجبات  واملهام  امل�شتقبلية  واخلطط 

بها  قامت  التي  ال�قائية  الإجراءات  واآلية  بها، 

املديرية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

للللاأملللن وادارة  اللل�طللنللي  امللللركلللز   طللللّ�ر 

الأزمللللللللللات اآللللليللللة علللملللل لللتللنللظلليللم تللل�اجلللد 

العامة، من خال  امل�ؤ�ش�شات  يف  امل�ظفني 

اإ�شابات  فيها  التي تظهر  الأماكن  حتديد 

ح�شب  للللللملل�ظللف،  اللل�للشللكللنللي  املللحلليللط  يف 

ت�شريح �شحفي للمركز ام�س اخلمي�س.

الآلية  تط�ير هذه  املركز، جرى  ووفق 

امل�ظفني، بحيث  العدوى بني  انت�شار  ملنع 

دقيقة  جغرافية  اإحللداثلليللات  على  ي�شتند 

حتدد اأماكن املنازل التي يتم عزلها ب�شبب 

الإ�شابات بفرو�س ك�رونا، واإباغ امل�ظف 

بعدم الذهاب اإىل مكان عمله.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

العميد  اأزمة ك�رونا  اإدارة   قال مدير خلية 

ل�ش�ء احلالة ال�بائّية  مازن الفراية، انه نظراً 

يف مللنللطللقللتللّي غلللل�ر اللل�للشللايف وغلللل�ر امللللزرعلللة يف 

حمللافللظللة الللللكللللرك، فللقللد تلللقلللّرر فلللر�لللس حللظللر 

اأ�شب�عني  ملللّدة  املنطقتني  يف  ال�شامل  الللتللجللّ�ل 

وذلك اعتباراً من ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحاً ي�م 

الأحد املقبل امل�افق 20 اأيل�ل احلايل.

عقد  ملل�للشللرتك  ملل�ؤمتللر �شحفي  وا�للشللاف يف 

مت  انلله  اللللل�زراء،  رئا�شة  دار  يف  اخلمي�س  املل�للس 

تللفلل�يلل�للس اللللللجللنللة الأملللنللليلللة بللرئللا�للشللة احلللاكللم 

ل�للشللتللدامللة  اللللازملللة  املللنلل�للشللاآت  بللفللتللح  الإداري 

احللليللاة الأ�للشللا�للشلليللة للللللملل�اطللنللني، وو�للشللع اآللليللة 

لللللل�للشللمللاح امللللل�اطللللنللللني بلللقللل�لللشلللاء احللتلليللاجللاتللهللم 

املناطق،  بح�شب  متفاوتة  بللاأوقللات  الأ�للشللا�للشلليللة 

ت�شمن احلد الأدنى من الختاط يف الأماكن 

املختلفة، وذلك �شرا على القدام.

احلاكم  تف�ي�س  كللذلللك  مت  انلله  اىل  وا�للشللار 

لللدخلل�ل  اللللازملللة  اللللقلللرارات  بللاتللخللاذ  الإداري 

الازمة  الت�شاريح  واإ�للشللدار  الت�ريد  �شا�شل 

وزارة  مع  بالتن�شيق  ال�شرورة  عند  للمزارعني 

الزراعة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اأنلللهلللت فللللرق اللل�للشلليللانللة والإنللللتللللاج يف �للشللركللة 

الللبلل�تللا�للس الللعللربلليللة الللليللل�م اخلللملليلل�للس اأعلللملللال 

البل�رة  مل�شنع  املللرجمللة  الرئي�شية  ال�شيانة 

ال�اقع يف غ�ر  ال�شركة  الأول يف م�قع  الباردة 

ال�شايف.

وتلللللاأتلللللي هلللللذه الأعلللللملللللال يف اإطللللللللار بلللراملللج 

الللتلل�قللفللات اجلللزئلليللة واللل�للشلليللانللات املللرجمللة يف 

على  املحافظة  بهدف  لل�شركة،  التابعة  امل�شانع 

الإنتاجية. الأ�ش�ل 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - وكاالت

 The Times �لللشلللحللليلللفلللة  كللل�لللشلللفلللت 

املللتللطللرفللني  ملللن  اأن جمللملل�عللة  الللريللطللانلليللة، 

“داع�س”، اجتاح�ا  املرتبطني بتنظيم الدولة 

بطبيعتها  ت�شتهر  الهندي،  املحيط  يف  جزر   4

وقال  الفاخرة،  ومنتجعاتها  الفريدة  الرية 

�للشللكللان اجللللزر  اأمللللللروا  امللللتلللملللرديلللن  اإن  �للشللهلل�د 

مبغادرتها،  م�زمبيق  �ش�احل  قبالة  ال�اقعة 

اإقامة  واأماكن  منازل  يف  النار  ي�شعل�ا  اأن  قبل 

�شياحية. 

يلللاأتلللي ال�للشللتلليللاء علللللى اجللللللزر، الأ�لللشلللبللل�ع 

املللا�للشللي، بللعللد �للشللهللر مللن اللل�للشلليللطللرة علللللى بلدة 

ال�شرتاتيجية،  ال�شاحلية  برايا  دا  م�كيمب�ا 

يف الر الرئي�شي مل�زمبيق، بالقرب من م�قع 

وه�  الطبيعي،  الغاز  لت�شييل  من�شاأة  م�شروع 

اأحلللللد اأكلللللر ملل�للشللروعللات الللتللنللقلليللب علللن الللغللاز 

اإفريقيا. يف  ال�شتثمارية 

عللا�للشللمللة جلللديلللدة للللللمللتللمللرديللن: اأظلللهلللرت 

الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على  ُن�شرت  �ش�ر 

احللللرتاق فلليللات مللطلللللة علللللى الللبللحللر وعللربللات 

اأن  �شبق  التي  “فاميزي”،  جزيرة  يف  �شفاري 

دانيال  املمثل  مثل  م�شه�رة،  �شخ�شيات  زارتها 

والأمللر  بلل�نلل�،  الأيللرلللنللدي  وامل��شيقي  كللريللغ، 

األرت.

التفا�صيل �ص »6«

النعيمي : لم يكن هناك نية مسبقة 
للتحّول للتعليم عن ُبعد

االنباط-عمان

 اأكد وزير الرتبية والتعليم الدكت�ر 

نّية  اأنه مل يكن هناك  تي�شر النعيمي، 

ُبعد عقب  للتعليم عن  للتحّ�ل  م�شبقة 

ملللرور اأ�للشللبلل�عللني علللللى انللتللظللام اللللدوام 

املدر�شي كما ُي�شاع.

دار  يف  �شحفي  ايللجللاز  خلللال  وقلللال 

رئا�شة ال�زراء ام�س اخلمي�س، ان قرار 

ملللدة  امللللدار�لللس  الللطلللللبللة يف  دوام  تللعللللليللق 

اأ�شب�عني، جاء نتيجة للتزايد امللح�ظ 

يف عللدد الإ�للشللابللات بفرو�س كلل�رونللا يف 

املدار�س بني الطلبة واملعلمني والك�ادر 

الإدارية، والتي بلغت لغاية الآن )152( 

حالة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  18 / 9 / 2020 

 توجيهات الملك للحكومة بضرورة انخراط الشباب بثقافة العمل

ما نأمله ونصّر عليه أن ال نصل لمرحلة الحظر الشامل
الرزاز: جائحة كورونا فرصة لألردن للوصول إلى االستقالل االقتصادي

 رئيس هيئة األركان يرعى تخريج دورة األمن والحماية

 الفراية: حظر تجّول شامل في منطقتّي غور الصافي وغور المزرعة بالكرك

 البوتاس تنهي أعمال الصيانة الرئيسية على مصنع البلورة الباردة األول في غور الصافي

 مركز األزمات يطّور آلية تحدد أماكن 
إصابات كورونا للموظف في محيط سكنه

 المهندسين الزراعيين: منتجاتنا الزراعية 
والغذائية مميزة على مستوى العالم

االنباط-عمان

ال��رزاز  الدكتور عمر  ال��وزراء  اأك��د رئي�س   

ال��ع��امل  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  امل��رح��ل��ة  اأن 

ل���أردن  فر�سة  تعد  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب 

ل���ع��ت��م��اد ع��ل��ى ال����ذات واالب��ت��ع��اد ع��ن امل��ن��ح 

اال���س��ت��ق���ل  اإىل  ل���ل���و����س���ول  وامل���������س����اع����دات 

ال�سيا�سي  باال�ستق�ل  املرتبط  االقت�سادي 

اأقوى. ما يجعلنا بلداً 

اإذاعتي  ال��رزاز خ���ل حديثه على  واأ���س��ار 

�سي” ام�س اخلمي�س،  بي  “جي  “ح�سنى” و 
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  ج�لة  توجيهات  اإىل 

الذات قبل جائحة  باالعتماد على  للحكومة 

ذاتنا  على  باالعتماد  نتجه  “ونحن  كورونا، 

�سركائنا  م��ع  والتكاتف  ال��ت��ع��اون  خ���ل  م��ن 

املجتمع  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وم��وؤ���س�����س��ات  م��ن 

املدين”.

ال��ع��امل  اأن  اإىل  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ول���ف���ت 

بفريو�س  يتمثل  جديداَ  عدواً  يواجه  باأ�سره 

كورونا امل�ستجد، اإذ يكمن التحدي والفر�سة 

مبيناً  املرحلة،  ه��ذه  يف  ل�أ�سواأ  باال�ستعداد 

اأننا يف االأردن “فر�سنا موجودة وبقوة”.

للتعامل  امل��اث��ل  التحدي  اأن  ال���رزاز  واأك��د 

م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ي��ك��م��ن يف ع���دم ج��دوى 

حت��دي��د خ��ط��ة واح����دة واإمن����ا ���س��ي��ن��اري��وه��ات 

م�ستوى  ل��رف��ع  ن�سعى  اأن��ن��ا  مبينا  م��ت��ع��ددة، 

االل�����ت�����زام ل�����دى اجل���م���ي���ع ب���ه���دف ت�����س��ط��ي��ح 

امل��ن��ح��ن��ى ال���وب���ائ���ي، وع�����دم ال���و����س���ول مل��ئ��ات 

اأن����ه يف ح��ال  اإىل  االإ����س���اب���ات ي��وم��ي��اً، الف���ت���اً 

ن�ستطيع  ل��ن  فاإننا  وا���س��ع��ا،  االنت�سار  اأ�سبح 

هو  يكون  املواطن  “وبالتايل  ع��م��ارات،  ع��زل 

اأ�سرته،  وع��ن  نف�سه  ع��ن  االأول  ال��دف��اع  خ��ط 

م���ع ت���زوي���ده ب��ك��ل امل��ت��ط��ل��ب��ات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�زمة حلمايته”. والت�سريعات 

امل��واط��ن  ب��ح��ري��ة  ن��وؤم��ن  “اإننا  واأ����س���اف، 

الد�ستور، لكن عندما  وهي مقد�سة مبوجب 

متار�س هذه احلرية بعدم التزام وم�سوؤولية 

تعد حرية،  االآخرين، ف�  التاأثري على  عرب 

وواج�������ب امل����واط����ن ال���وط���ن���ي وال���د����س���ت���وري 

االل�����ت�����زام ب���ه���ذه ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ل������درء خ��ط��ر 

ن��اأم��ل��ه  م��ا  اأن  م���وؤك���داً  بالوباء”،  االإ���س��اب��ة 

ن�����س��ل مل��رح��ل��ة احل��ظ��ر  اأن ال  ون�����س��ّر ع��ل��ي��ه، 

كل  و�سنفعل  اقت�سادية،  العتبارات  ال�سامل، 

اال���س��واأ  ال�سيناريو  ه��ذا  لتفادي  بو�سعنا  م��ا 

ب� �سك.

املدار�س  طلبة  غالبية  دوام  تعليق  وحول 

اإىل  الرزاز  اأ�سار  ُبعد،  للتعليم عن  واالنتقال 

لت�سطيح  ال��ق��رار  ل��ه��ذا  جل���اأت  احل��ك��وم��ة  اأن 

يت�ساعف  ال��ذي  ل�إ�سابات  الوبائي  املنحى 

وحل���م���اي���ة ���س��ح��ة امل����واط����ن����ن، م��ب��ي��ن��ا اأن���ن���ا 

اعتمدنا خيار االإبقاء على التعليم الوجاهي 

تعد  الأنها  التوجيهي(   ( الثانوية  للمرحلة 

مرحلة حا�سمة يف حياة الطالب.

ال�����س��ف��وف  ع���ل���ى  االإب�����ق�����اء  اإن  واأ������س�����اف، 

الأه��م��ي��ت��ه��ا،  ج����اء  وج��اه��ي��ا  االأوىل  ال��ث���ث��ة 

�سف  معلم  اإىل  حتتاج  املرحلة  ه��ذه  ول��ك��ون 

على  املعلمن  بن  تناوب  هناك  ولي�س  واحد 

يف  الط�ب  اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سفية،  الغرفة 

اأق���ل عر�سة الن��ت��ق��ال ال��ع��دوى  ه��ذه امل��رح��ل��ة 

واالإ����س���اب���ة ب���امل���ر����س، م���ع م����راع����اة ظ���روف 

يف  طلبة  لديهن  اللواتي  العام�ت  االأمهات 

ال�سفوف. هذه 

وجدد الرزاز التاأكيد على اأن ال بديل عن 

امل��دار���س،  لطلبة  والتفاعلي  املبا�سر  التعلم 

ل��ك��ن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال����دول جل����اأت اإىل 

التعليم عن ُبعد الذي يعد بدي� جيدا على 

من  التزام  هناك  كان  اإذا  الق�سري،  امل�ستوى 

تفاعلي  ب��رن��ام��ج  وج���ود  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة، الف��ت��ا 

“در�سك”،  من�سة  ع��ل��ى  اأخ���ريا  اإط���ق��ه  مت 

ل��ستفادة  ال���دول  بع�س  رغ��ب��ة  اىل  م�سريا 

من التجربة االأردنية يف هذا املجال .

وح������ول ب���رن���ام���ج خ���دم���ة ال���ع���ل���م، اأ����س���ار 

اإىل  ال�����س��ب��اب  اإع����داد  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئ��ي�����س 

بامل�ستوى  يكن  مل  ال��درا���س��ة  بعد  م��ا  مرحلة 

امل��ا���س��ي��ة، مبينا  ال�����س��ن��وات  امل��ط��ل��وب خ����ل 

اأن ت��وج��ي��ه��ات ج���ل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

بثقافة  ال�سباب  انخراط  ب�سرورة  للحكومة 

دفعتنا  التي  االأ�سباب  اأهم  من  تعترب  العمل 

للتطوير على برنامج خدمة العلم.

وا�ساف، اإن من بن اخلطط هو انخراط 

االأرا���س��ي  ب��زراع��ة  العلم  خل��دم��ة  املنت�سبن 

لزيادة  وذلك  زراعي،  وباإر�ساد  للري  القابلة 

الزراعية،  و���س��ادرات��ن��ا  وا�سته�كنا  اإنتاجنا 

اإىل  املن�سق  العلم  خ��دم��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  مبينا 

مع�سكرات  يف  الع�سكري  ال��ت��دري��ب  ق�سمن 

العملي  والتدريب  البا�سلة،  امل�سلحة  قواتنا 

�سبابنا  ���س��ي�����س��اع��د  ال��ع��م��ل،  وزارة  ب���اإ����س���راف 

القطاعات  املهارات يف  العديد من  على تعلم 

وتكنولوجيا  واالإن�ساءات  كالزراعة  املختلفة 

املعلومات وغريها من القطاعات املنتجة.

قال  االق��ت�����س��ادي،  بالو�سع  يتعلق  وفيما 

القطاع  �سكاوى  ت��درك  احلكومة  اإن  ال��رزاز، 

القطاعات  يف  تبحث  جل��ان  ولديها  اخلا�س 

كقطاعي  كورونا  جائحة  من  ت�سررا  االأكرث 

ه��ذا  يف  م�����س��ريا  وغ��ريه��ا،  وال��ن��ق��ل  ال�سياحة 

ينكم�س  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد  اأن  اإىل  االإط�����ار 

ون�سب النمو ترتاجع، والبطالة تزداد.

واأ�ساف، “التحدي املاثل لدينا هو كيفية 

املرحلة  هذه  وحتمل  اقت�سادنا  منعة  تعزيز 

ال�سعبة للو�سول اإىل مرحلة التعايف، لذلك 

اجلائحة  مع  للتعامل  اإج��راءات��ن��ا  يف  نحاول 

ال�سامل  التجول  اإىل فر�س حظر  اأال نذهب 

ملا ي�سببه من اآثار كبرية على االقت�ساد”.

ك��م��ا ل��ف��ت ال����رزاز اإىل زي���ارت���ه ي���وم اأم�����س 

اإىل م��دي��ن��ة امل��وق��ر ال�����س��ن��اع��ي��ة، م�����س��ريا اإىل 

ال��ت��ط��ور يف ه��ذه امل��دن��ي��ة ال��ت��ي مل ت��ك��ن على 

اأر�س الواقع قبل نحو 7 �سنوات، بينما اليوم 

تقوم بت�سدير منتجاتها ملختلف دول العامل 

وتقدم  واإفريقيا(،  واآ�سيا  واأم��ريك��ا  )اأوروب���ا 

�سباب  بها  ويعمل  عالية  جودة  ذات  منتجات 

و�سابات اأردنيون، موؤكداً اأن هذا النموذج هو 

منتجاتنا  جميع  ب��ن��اء  يف  ال��ي��ه  نطمح  ال���ذي 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��دوائ��ي��ة، اإىل ج��ان��ب اخل��دم��ات 

التقنية والتكنولوجية التي نقدمها عن ُبعد 

االآن  “التحدي  و  ال��ع��امل،  دول  م��ن  للعديد 

وحتقيق  امل�سوؤولية  ه��ذه  مب�ستوى  االرت��ق��اء 

املزيد من االأهداف”.

الرزاز  اأكد  الفل�سطينية،  الق�سية  وحول 

الق�سية  جت���اه  م��وق��ف��ه  يف  ث��اب��ت  االأردن  اأن 

العادل  ال�س�م  اإىل  ن�سل  ولن  الفل�سطينية، 

باإجراءاتها  اإ�سرائيل  ا�ستمرت  اإذا  وال�سامل 

االأح����ادي����ة، وال���ت���ي ت��ق��و���س ح��ق��وق ال�����س��ع��ب 

على  امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف  الفل�سطيني 

ترابه الوطني وعا�سمتها القد�س.

الثاين  عبداهلل  امللك  ج�لة  اأن  اأك��د  كما 

ي���وؤك���د دائ���م���ا يف ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ل ال��ع��رب��ي��ة 

لن  وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�����س���م  اأن  وال��دول��ي��ة 

يتحقق اإال بتلبية حقوق ال�سعب الفل�سطيني 

يغري  ل��ن  االأردن  اأن  اإىل  م�سريا  امل�����س��روع��ة، 

م��وق��ف��ه جت���اه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال 

لكل  وال�سامل  العادل  بال�س�م  موؤمناً  ي��زال 

التي  الوا�سحة  �سروطه  ل��ه  ولكن  املنطقة، 

لن يحيد عنها باأي حال من االأحوال.

ولفت رئي�س الوزراء اإىل اأن االأردن ي�سعى 

يتعلق  فيما  العربي  ال�سف  وحدة  اإىل  دائما 

�سواء  واخلارجية  االقليمية  التحديات  بكل 

بع�قاته مع دول اخلليج ال�سقيقة اأو العراق 

وم�سر.

تفاوؤله  نهاية حديثه عن  الرزاز يف  وعرب 

قيادة  وجود  ظل  يف  خا�سة  املقبلة،  باملرحلة 

م��دى  ع��ل��ى  االأردن  جنبت  حكيمة  ها�سمية 

التي  االأزم��ات  من  العديد  الزمن  من  عقود 

اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  الف��ت��اً  املنطقة،  �سهدتها 

ق���وة ال��دول��ة االأردن���ي���ة يف م��واج��ه��ة خمتلف 

ان��ه��ارت  دول���ة  اأي  م��ث��ل  ولي�ست  ال��ت��ح��دي��ات، 

املنطقة الأنها مل تعتمد على  تاماً يف  انهياراً 

واالإن�سانية واحرتام حقوق  والقانون  العدل 

االن�سان.

بال�سباب  ف��خ��ره واع���ت���زازه  ك��م��ا ع��رب ع��ن 

م��ن  ال���ع���دي���د  ي��ب��ن��ي  ال�����ذي  امل���ب���دع  االأردين 

القطاع  موؤ�س�سات  ع��ن  ف�سً�  ال��ع��امل،  دول 

اأمامها  العقبة  التي نحن من ي�سع  اخلا�س 

خمتلف  ت�سهيل  يتطلب  الذي  االأمر  اأحياناً، 

خلدمته،  اآلياتنا  واأمت��ت��ة  اأم��ام��ه  اإج��راءات��ن��ا 

واإ����س���راك���ه يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ب��ن��اء 

املئوية  على  مقبلون  اأننا  موؤكداً  للم�ستقبل، 

االأردنية، وال يجوز  الدولة  الثانية من عمر 

اإال اأن نكون متفائلن يف هذه املرحلة.

االنباط-عمان

ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  رع��ى 

اخلمي�س،  ام�س  احلنيطي،  احمد  يو�سف  الركن 

اخلا�سة يف  واحلماية  االأمن  دورة  تخريج  حفل 

مديرية اأمن وحماية املطارات.

اإيجاز  اإىل  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  م�ساعد  بح�سور 

وحماية  اأمن  مدير  قدمه  والتدريب  للعمليات 

امل������ط������ارات ح������ول �����س����ري ال������ربام������ج واخل����ط����ط 

واللوج�ستية  العملياتية  واالأم����ور  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

للحفاظ على اأمن املطارات واخلطط امل�ستقبلية 

واآلية االإجراءات  املناطة بها،  واملهام والواجبات 

با�ستقبال  امل��دي��ري��ة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 

من  للحد  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ال��ق��ادم��ن 

انت�سار فريو�س كورونا.

وق�����دم اآم�����ر م���رك���ز ال���ت���دري���ب اإي�����ج�����ازاً ع��ن 

وا�ستملت  اأ���س��اب��ي��ع،   10 ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي  ال����دورة 

الطائرات  واأمن  البدنية  اللياقة  موا�سيع  على 

واأفعال  النف�س،  عن  الدفاع  وحركات  واملطارات 

التدخل غري امل�سروع داخل الطائرات، والرماية 

على  وال��ت��دري��ب  اخل��ف��ي��ف��ة،  االأ���س��ل��ح��ة  مبختلف 

امل�سافرين، وحما�سرات خمتلفة  تفتي�س  اأجهزة 

اجل��م��ارك  وواج��ب��ات  امل��ت��ف��ج��رات،  م��ع  بالتعامل 

واآلية مكافحة تهريب املخدرات.

امل�سرتكة اجلوائز  االأركان  رئي�س هيئة  ووزع 

�سباط  كبار  من  عدد  بح�سور  م�ستحقيها  على 

ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة - اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي 

واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة وم����دراء ���س��رك��ات ال��ط��ريان 

داخل املطار.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، اف��ت��ت��ح ال����ل����واء ال��رك��ن 

احل��ن��ي��ط��ي م��ب��ن��ى امل���رك���ز ال���ط���ب���ي اجل���دي���د يف 

م��دي��ري��ة اأم����ن وح��م��اي��ة امل����ط����ارات، ال����ذي يعد 

املقدمة  امللكية  الطبية  للخدمات  نوعية  اإ�سافة 

ل���ل���ك���وادر ال��ع��ام��ل��ة ���س��م��ن م���ط���ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء 

الدويل.

االنباط-عمان

ك��ورون��ا  اأزم����ة  اإدارة  م��دي��ر خ��ل��ي��ة  ق���ال   

ال��ع��م��ي��د م����ازن ال��ف��راي��ة، ان���ه ن��ظ��راً ل�سوء 

ال�سايف  غ��ور  منطقتّي  يف  الوبائّية  احلالة 

وغ����ور امل���زرع���ة يف حم��اف��ظ��ة ال���ك���رك، فقد 

ت���ق���ّرر ف��ر���س ح��ظ��ر ال���ت���ج���ّول ال�����س��ام��ل يف 

من  اعتباراً  اأ�سبوعن وذلك  ملّدة  املنطقتن 

املقبل  االأحد  يوم  �سباحاً  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

املوافق 20 اأيلول احلايل.

وا�ساف يف موؤمتر �سحفي م�سرتك عقد 

ام�س اخلمي�س يف دار رئا�سة الوزراء، انه مت 

احلاكم  برئا�سة  االأمنية  اللجنة  تفوي�س 

ال�ستدامة  ال���زم��ة  املن�ساآت  بفتح  االإداري 

اآلية  وو�سع  للمواطنن،  االأ�سا�سية  احلياة 

ل��ل�����س��م��اح امل��واط��ن��ن ب��ق�����س��اء اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

املناطق،  باأوقات متفاوتة بح�سب  االأ�سا�سية 

ت�������س���م���ن احل������د االأدن���������ى م����ن االخ����ت�����ط 

يف االأم���اك���ن امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك ���س��ريا على 

االقدام.

وا�سار اىل انه مت كذلك تفوي�س احلاكم 

لدخول  ال�زمة  القرارات  باتخاذ  االإداري 

���س������س��ل ال���ت���وري���د واإ������س�����دار ال��ت�����س��اري��ح 

ال������زم�����ة ل����ل����م����زارع����ن ع���ن���د ال���������س����رورة 

وا�ستدامة  ال���زراع���ة،  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 

ع���م���ل ����س���رك���ة ال���ب���وت���ا����س، وال���ت���ع���ام���ل م��ع 

احلاالت االن�سانية والطارئة.

تراقب عن  ك��ورون��ا  اأزم��ة  اأن خلية   واكد 

ك��ث��ب ت��ط��ورات احل��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة يف جميع 

حم��اف��ظ��ات وم��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وت���در����س مع 

ال���ف���رق احل��ك��وم��ي��ة واالأج�����ه�����زة امل��خ��ت�����س��ة 

االإج��������راءات امل��ي��دان��ي��ة ال���واج���ب ات��خ��اذه��ا 

حلماية املواطنن واحلفاظ على �س�متهم 

و����س����م���ة اأ����س���ره���م ك��م�����س��وؤول��ي��ة م��ب��ا���س��رة 

وح���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ك����واج����ب وم�����س��وؤول��ي��ة 

جمتمعية.

االنباط-عمان

اأن����ه����ت ف�����رق ال�������س���ي���ان���ة واالإن�����ت�����اج 

يف ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ال��ي��وم 

الرئي�سية  ال�سيانة  اأع��م��ال  اخلمي�س 

امل���ربجم���ة مل�����س��ن��ع ال���ب���ل���ورة ال���ب���اردة 

االأول يف موقع ال�سركة الواقع يف غور 

ال�سايف.

وتاأتي هذه االأعمال يف اإطار برامج 

ال���ت���وق���ف���ات اجل���زئ���ي���ة وال�������س���ي���ان���ات 

لل�سركة،  التابعة  امل�سانع  املربجمة يف 

ب����ه����دف امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى االأ������س�����ول 

ودوام  ح�����ال  اأف�������س���ل  يف  االإن���ت���اج���ي���ة 

اإ�سافة  البوتا�س،  مل��ادة  الكفوؤ  االإن��ت��اج 

وفح�س  امل�سنع  جم��ف��ف  �سيانة  اإىل 

بع�س  ت��ب��دي��ل  و  امل���ب���ل���ورات  و���س��ي��ان��ة 

الناقلة. اخلطوط 

وتنفذ ال�سركة برامج توقف جزئية 

حم��ددة  ف��رتات  يف  مربجمة  و�سيانة 

م���ن ال���ع���ام م���ن اأج����ل اإدام�����ة امل�����س��ان��ع 

اإنتاجيتها  م�ستوى  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 

وُي�����ع�����د ب����رن����ام����ج ال����ت����وق����ف امل����وؤق����ت 

وال�����س��ي��ان��ة مل�����س��ن��ع ال���ب���ل���ورة ال���ب���اردة 

اإذ �سبقه  الرابع يف هذا االإط��ار  االأول، 

ب��رن��اجم��ا ل�����س��ي��ان��ة م�����س��ن��ع امل�����س��ف��اة 

ال�����س��اخ��ن��ة، وم�����س��ن��ع ال��ب��ل��ورة ال��ب��اردة 

اأن يكون هنالك  الثاين، ومن املربمج 

ب��رن��ام��ج ل��ل��ت��وق��ف امل���وؤق���ت وال�����س��ي��ان��ة 

مل�سنع امل�سفاة ال�ساخنة يف نهاية �سهر 

ت�سرين ثاين املقبل.

لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واطلع 

ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ن�����س��ور وم�����س��اع��دوه 

ال�سيانة  اليوم اخلمي�س على عمليات 

وا����س���ت���م���ع���وا ل�������س���رح ع��ن��ه��ا م���ن ن��ائ��ب 

ومدراء  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 

وال�س�مة. واالإنتاج  ال�سيانة 

ال��دائ��رة  اكت�سفت  اآخ���ر،  م��ن ج��ان��ب 

م�سابة  ح��ال��ة  ال�����س��رك��ة  يف  ال�����س��ح��ي��ة 

ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا مل���وظ���ف ي��ع��م��ل يف 

اإحدى احل�سادات يف برك الكارنااليت 

ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال��ب��ح��ر امل���ي���ت، وج���رى 

ال��ف��ور ع��زل احل��ال��ة وق��د با�سرت  على 

م��ع��ه��ا، ومت  ب��ال��ت��ع��ام��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة 

ع����زل امل��خ��ال��ط��ن ل��ل��ح��ال��ة امل��ك��ت�����س��ف��ة 

وف��ح�����س��ه��م خم��ربي��اً ح��ي��ث ث��ب��ت ع��دم 

االلتزام  نتيجة  بالفريو�س  اإ�سابتهم 

باالإجراءات التي و�سعتها ال�سركة من 

اأجل منع انت�سار الفريو�س يف مناطق 

تقع  وال��ت��ي  ال�سايف  غ��ور  يف  الت�سنيع 

 260 ح���وايل  اإىل  ت�سل  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

كيلو مرت مربع.

االإنتاجية  العملية  اإن  الن�سور  وقال 

ل��ل��ب��وت��ا���س يف غ���ور ال�������س���ايف، وال��ن��ق��ل 

ت�سري  العقبة  ميناء  م��ن  والت�سدير 

قيام  اأجل  من  املخططة  الوتائر  على 

التي  ال��ع��ق��ود  جميع  بتنفيذ  ال�سركة 

التخفي�س  ظل  يف  وذل��ك  بها  التزمت 

اإعفاء  بعد  العاملن  اأع��داد  يف  الكبري 

ال��ق��اط��ن��ن يف امل��ن��اط��ق ال���ت���ي ظ��ه��رت 

كورونا  بفريو�س  ع��دوى  ح��االت  فيها 

متا�سيا  اآخر  اإ�سعار  وحتى  ال��دوام  من 

تتخذها  التي  العامة  االإج���راءات  م��ع 

ال�سركة ملنع انت�سار الفريو�س وحماية 

ولعائ�تهم. ملوظفيها 

االنباط-عمان

وادارة  ل����أم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ط����ّور   

االأزمات اآلية عمل لتنظيم تواجد املوظفن 

يف امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة، م��ن خ����ل حتديد 

االأم����اك����ن ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا اإ����س���اب���ات يف 

ت�سريح  ح�سب  للموظف،  ال�سكني  املحيط 

�سحفي للمركز ام�س اخلمي�س.

امل��رك��ز، ج��رى تطوير ه��ذه االآلية  ووف��ق 

بحيث  املوظفن،  بن  العدوى  انت�سار  ملنع 

دقيقة  ج��غ��راف��ي��ة  اإح��داث��ي��ات  ع��ل��ى  ي�ستند 

اأماكن املنازل التي يتم عزلها ب�سبب  حتدد 

االإ�سابات بفريو�س كورونا، واإب�غ املوظف 

ب��ع��دم ال���ذه���اب اإىل م��ك��ان ع��م��ل��ه و���س��رورة 

احلذر وعدم التنقل يف املنطقة.

وي����ق����دم ن����ظ����ام ال����ع����م����ل، وف������ق امل����رك����ز، 

تتواجد  الذين  املوظفن  باأ�سماء  تو�سيات 

م�سافة  �سمن  اإ���س��اب��ات  �سكنهم  حميط  يف 

قبل  م��ن  لهم  التنبيهات  واإر���س��ال  حم���ددة، 

اإداراتهم بالتقيد باإجراءات ال�س�مة.

االنباط-عمان

 ق�����ال ن���ق���ي���ب امل���ه���ن���د����س���ن ال���زراع���ي���ن 

املنتج  ان  الف�حات  ال��ه��ادي  عبد  املهند�س 

ج����ودة  ذو  م���ن���ت���ج  ه����و  االردين  ال����غ����ذائ����ي 

و���س���م��ة مم���ي���زة راف�����س��ا ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  انت�سرت 

االردين  املواطن  ان خبز  اىل  ا�سارت  والتي 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���واد حم��ظ��ورة اال���س��ت��خ��دام 

“االألوك�سان””التيتانيوم”. كمادتي 

و ثمن الف�حات يف بيان ام�س اخلمي�س 

ال������دور ال����ه����ام واحل����ي����وي ال�����ذي ت���ق���وم ب��ه 

املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء موؤكدا على 

وكافة  الزراعين  املهند�سن  كفاءة  و  متيز 

و  بجهدهم  تفخر  و  املوؤ�س�سة  يف  العاملن 

الليل  فيه  ي�سلون  وال��ذي  ال���دوؤوب  عملهم 

ب��ال��ن��ه��ار ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج�����ودة ال���غ���ذاء 

االردين .

امل��ن��ت��ج��ات  اأن  ع���ل���ى  ال���ف����ح���ات  و����س���دد 

ال��زراع��ي��ة االردن��ي��ة حت��ت��ل م��ك��ان��ة متقدمة 

وم���ط���اب���ق���ت���ه���ا  و����س����م���ت���ه���ا  ����س���ح���ت���ه���ا  يف 

�سعيد  وعلى  العاملية  الفنية  للموا�سفات 

جلهد  كان  مكانة  وهي  العامل،  دول  معظم 

الزراعي والعاملن  وكفاءة ومتيز املهند�س 

يف القطاع الزراعي االردين االأثر االأكرب يف 

تطورها عرب ال�سنوات املا�سية.

ودع������ا ال���ف����ح���ات و����س���ائ���ل االإع���������م و 

امل��ع��ل��وم��ة  اخ�����ذ  �����س����رورة  اإىل  امل����واط����ن����ن 

وموؤ�س�ساتها  جهاتها  م��ن  الدقيقة  الفنية 

املغلوطة حول  املعلومات  اأن  اإذ  املتخ�س�سة، 

املنتجات الزراعية والغذائية االردنية تعود 

وميزاتنا  الت�سديرية  ق��درات��ن��ا  على  �سلبا 

االأخ��رى  الزراعية  املنتجات  مع  التناف�سية 

عربيا ودوليا.

 األردن ثابت 
في موقفه 

تجاه القضية 
لفلسطينية »ا

لن نصل إلى 
السالم العادل 
والشامل إذا 

استمرت إسرائيل 
»بإجراءاتها األحادية
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 الرزاز يوجه الوزراء لاللتزام بالتعليمات 
المواطنين الصحية كجميع 

 محافظ العاصمة : فك الحجر عن 
19 بناية في عمان

 مراجعون : مستشفى السلط الجديد 
يشهد ازدحاما في عدد من اقسامه

 نقيب اطباء لبنان : االصابات بكورونا 
الى ازدياد كبير والمستشفيات مليئة بالمرضى

 اعلن أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020

العضايلة: جميع القرارات المتخذه تصّب في صالح المواطنين

279 حالة .. األردن يسجل حصيلة قياسية جديدة الصابات »كورونا« اليومية

هدفنا هو تقليل فرص اإلصابة حمايًة لطلبتنا ومعلمينا

النعيمي : لم يكن هناك نية مسبقة للتحّول للتعليم عن ُبعد
ان منصة درسك مجانية وال يتم الخصم من حزم االنترنت

األردن يستبدل الحجر المؤسسي بالمنزلي اعتبارا من 23 أيلول الحالي

االنباط-عمان

�أعلن وزير �لدولة ل�شوؤون �لإعالم �أجمد عودة 

عمر  �ل��دك��ت��ور  �ل����وزر�ء  رئي�س  �إ���ش��د�ر  �لع�شايلة 

�لرّز�ز �م�س �خلمي�س، �أمر �لدفاع رقم )16( ل�شنة 

.2020

و�أو���ش��ح �لع�شايلة خ��الل �إي��ج��از �شحفي عقد 

يف د�ر رئا�شة �لوزر�ء، �ن �أمر �لدفاع �جلديد ياأتي 

��شتكماًل لالإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �حلكومة من 

و�شالمتهم،  �ملو�طنني  �شّحة  على  �حلفاظ  �أج��ل 

�إىل  �أّدت  �لتي  �لتجاوز�ت و�ملخالفات  وبهدف منع 

�نت�شار �ل��ع��دوى وت��ز�ي��د ح���الت �لإ���ش��اب��ة خالل 

�لأّيام �ملا�شية.

و��شار �ىل �ن �أمر �لدفاع رقم 16 ت�شمن: منع 

�إق��ام��ة ح��ف��الت �لأف�����ر�ح و�ل���دع���و�ت �لجتماعّية 

�أ���ش��ك��ال��ه��ا ل��ع��دد ي��زي��د على  و�ل��ت��ج��ّم��ع��ات بجميع 

بيوت  �إق��ام��ة  منع  ت�شّمن  كما  �شخ�شاً،  ع�شرين 

�لعز�ء، بحيث يقت�شر �لأم��ر يف حالة �لوفاة على 

�مل�شاركة يف مر��شم �لدفن باحلد �لأدنى.

ويلزم �أمر �لدفاع �جلديد – بح�شب �لع�شايلة 

�مل�شاركني يف �أّي من  �أو  �ملتو�جدين  – �لأ�شخا�س 
مب�شافات  بالتقّيد  عليها  ن�����ّس  �ل��ت��ي  �لتجّمعات 

�لتباعد �لج��ت��م��اع��ي، و�رت����د�ء �ل��ك��ّم��ام��ات، وع��دم 

�ملن�شو�س  �لعقوبات  �إيقاع  �مل�شافحة حتت طائلة 

عليها باأمر �لدفاع رقم )11( ل�شنة 2020م.

ُيفر�س  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  �إل���ز�م  ت�شمن  كما 

عليهم �حلجر �ل�شّحي �لذ�تي، �أو �لعزل �ملنزيل، يف 

حال مّت تطبيقهما بالتقيد بالتد�بري و�لإجر�ء�ت 

�مل��ف��رو���ش��ة م��ن �جل��ه��ات �ل��ر���ش��م��ّي��ة؛ مب��ا يف ذل��ك 

�رت���د�ء �لأ���ش��و�رة �لإل��ك��رون��ّي��ة، وتنزيل �لتطبيق 

�لإل���ك���روين �خل��ا���س ب��ه��ا، و�لل���ت���ز�م مب��ا ي���رد يف 

�لتطبيق من تعليمات ت�شدر عن �جلهات �ملخت�شة 

وباأي تكاليف ترتب على ذلك.

جتّمع  ب���اأّي  �ل�شماح  ب��ع��دم  �ملن�شاآت  تلتزم  كما 

د�خ��ل��ه��ا ل��ع��دد م��ن �لأ���ش��خ��ا���س ي��زي��د ع��ل��ى �ل��ع��دد 

�مل�شموح به.

وين�ّس �أمر �لدفاع رقم )16( على �إيقاع عقوبات 

بحّق كّل من يقيم جتّمعاً ب�شورة خمالفة باحلب�س 

�أو بغر�مة ل تقّل عن  �إىل �شنة،  �أ�شهر  من ثالثة 

بكلتا  �أو  دي��ن��ار،   3000 على  تزيد  ول  دي��ن��ار   1000

هاتني �لعقوبتني معاً.

كما يعاقب �شاحب �ملن�شاأة �لذي يخالف بغر�مة 

ل تقل عن 500 دينار، ويتم �إغالق من�شاأته ملدة 14 

يوماً.

عليهم  �ملحكوم  �أ�شماء  ن�شر  للمحكمة  ويجوز 

با�شتخد�م �لو�شيلة �لتي تر�ها منا�شبة، ول يحول 

�لعمل باأمر �لدفاع رقم 16 من تطبيق �أي عقوبة 

�أ�شد ورد �لن�س عليها يف �أي ت�شريع �آخ��ر، ويوقف 

من  حكم  �أي  يخالف  ت�شريع  �أو  ن�س  ب��اأي  �لعمل 

�أحكام �أمر �لدفاع �جلديد.

و�أك��د وزي��ر �ل��دول��ة ل�شوؤون �لإع���الم �ّن جميع 

�لقر�ر�ت �لتي يتّم �تخاذها ت�شّب يف �شالح خدمة 

و�شّحتهم،  �شالمتهم  على  و�حل��ف��اظ  �مل��و�ط��ن��ني، 

و�حلر�س على �ملو�زنة فيها ما بني �حلفاظ على 

على  �ملرّتبة  و�لآث���ار  �ملو�طنني من جهة،  �شّحة 

جميع �لقطاعات من جهة �أخرى.

ب��اأّن  ت���درك  �حلكومة  �ن  �إىل  �لع�شايلة  ون���ّوه 

بع�س �لقر�ر�ت �شعبة، ولها �آثار �قت�شادّية �شلبّية 

لكّنها م�شّطرة لتخاذها  �لقطاعات؛  بع�س  على 

من �أجل حماية �ملو�طنني، قائاًل: “نعمل وجنتهد، 

ونخطئ �أحياناً ون�شيب وجنتهد يف �أحيان �أخرى«.

�لوحيدة  �ل��ّدول��ة  لي�شت  �لأردن  �ن  �إىل  ولفت 

�ل�شعبة،  �ل��ق��ر�ر�ت  �ملزيد من  ع��ادت لتخاذ  �لتي 

ع��ادت لتخاذ  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  فالعديد من دول 

مثل ه���ذه �لإج������ر�ء�ت يف ���ش��وء ت���ط���ّور�ت �حلالة 

بع�س  و�أغلقت  �لقيود  بت�شديد  وقامت  �لوبائّية، 

�لقطاعات وعلى �شبيل �ملثال: دول مثل بريطانيا، 

و�إيرلند�، ونيوزلند�، وغريها من دول �لعامل .

وقال �لع�شايلة : “نعتذر عن �أّي خلل �أو �إرباك 

ي�شّببه �تخاذ هذه �ل��ق��ر�ر�ت؛ فنحن تاأتينا ب�شكل 

ة،  يومي �لعديد من �لتو�شيات من �جلهات �ملخت�شّ

وتتغرّي مبوجبها �لقر�ر�ت يف �شوء تطّور�ت �حلالة 

�لوبائّية �لتي تختلف من يوٍم لآخر”، معرباً عن 

�حلالة  فيه  ت�شتقّر  �ل��ذي  لليوم  �حلكومة  تطلّع 

�لوبائّية، وتنتهي فيه من �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�شعبة؛ 

�أن ل يطول مب�شيئة �هلل«. “و�لذي ناأمل 
و�ختتم وزي��ر �لدولة ل�شوؤون �لإع��الم �لإيجاز 

بالقول : “حماكم �هلل، وحمى �شّحتكم و�أحّباءكم، 

من  جمعاء،  و�لإن�شانّية  وقيادته،  �لوطن  وحفظ 

�شّر هذ� �لوباء«.

االنباط-عمان

 �أعلن وزير �ل�شحة �لدكتور �شعد جابر، ت�شجيل 

منها  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة   279

270 حالة حملية و9 حالت من �خلارج بال�شافة 

لت�شجيل 66 حالة �شفاء.

�لآت��ي  �لنحو  �حل��الت �جلديدة على  وتوزعت 

145 حالة يف �لعا�شمة عمان و4 حالت يف �لكرك 

�إرب���د و 18 يف  و 94 حالة يف �لبلقاء و5 ح��الت يف 

حمافظة �لزرقاء، وحالة يف ماأدبا، وحالة يف جر�س 

و حالة يف �لطفيلة وحالتني يف معان.

وبني �لدكتور جابر خالل �يجاز �شحفي �م�س 

�خلمي�س من د�ر رئا�شة �لوزر�ء �أن فرق �ل�شتق�شاء 

�ل��ف فح�س م�شري� �ىل �ن   15 �ليوم نحو  �أج���رت 

فرق �ل�شتق�شاء �شاعفت من جهودها يف فح�س 

�ملخالطني. و�و�شح �لدكتور جابر �للغط �ملوجود 

ح���ول �مل��ط��اع��ي��م ح��ي��ث ق���ال �ن �مل��ط��اع��ي��م تنق�شم 

�مل��د�ر���س  دخولهم  عند  لالطفال  ق�شم  لق�شمني 

وحتى �ل�شف �لعا�شر ��شتكمال لربنامج �لتطعيم 

�لوطني و�لذي ي�شاعد يف �لق�شاء على �لعديد من 

�لمر��س. و��شاف �ن �لق�شم �لثاين من �ملطاعيم 

ت�شريه  �ل���ذي  �ملو�شمية  �لن��ف��ل��ون��ز�  مطعوم  ه��و 

�حلكومة وتوفر حو�يل 60 �لف جرعة م�شري� �ىل 

�ن �لعام �حل��ايل قامت بتوفري ربع مليون جرعة 

ويعطى �ملطعوم �ختياريا.

وحول لقاح مر�س �لكورونا �كد وزير �ل�شحة 

�ن���ه ل ي��وج��د ح��ت��ى �لن ل��ق��اح ول���ن ي��ت��م تطعيم 

�لأردنيني �ل بعد �عتماده من قبل منظمة �ل�شحة 

�لعاملية. 

وق���ال حم��اف��ظ �ل���زرق���اء، ح��ج��ازي ع�����ش��اف، �إن 

�لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة ق��ام��ت ب��ع��زل 3 ب��ن��اي��ات يف ل��و�ء 

�مل��ا���ش��ي��ة، بعد   24 �ل���  �ل�����ش��اع��ات  �لر�شيفة، خ��الل 

ت�شجيل ع���دد م���ن �لإ����ش���اب���ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

لقاطنني فيها.

ع���ل���ى ح�شر  ج�����ار  �ل���ع���م���ل  �أن  ع�������ش���اف  وب�����ني 

�أن  و�أ�شاف  لفح�شها  �لعينات  و�شحب  �ملخالطني 

�لعزل  برفع  �م�س  قامت  �ملعنية  �لأمنية  �لأجهزة 

عن �إحدى �لبنايات يف �للو�ء، و�لتي كانت تخ�شع 

للعزل بعد �نق�شاء فرة �لعزل �ملقررة ب� 14 يوما، 

ح�شب �لربوتوكول �ل�شحي

االنباط-عمان

تي�شري  �لدكتور  و�لتعليم  �لربية  وزي��ر  �أك��د   

نّية م�شبقة للتحّول  �أن��ه مل يكن هناك  �لنعيمي، 

للتعليم عن ُبعد عقب مرور �أ�شبوعني على �نتظام 

�لدو�م �ملدر�شي كما ُي�شاع.

وقال خالل �يجاز �شحفي يف د�ر رئا�شة �لوزر�ء 

يف  �لطلبة  دو�م  تعليق  ق���ر�ر  �ن  �خلمي�س،  �م�����س 

�ملد�ر�س ملدة �أ�شبوعني، جاء نتيجة للتز�يد �مللحوظ 

يف عدد �لإ�شابات بفريو�س كورونا يف �ملد�ر�س بني 

�لطلبة و�ملعلمني و�ل��ك��و�در �لإد�ري���ة، و�لتي بلغت 

لغاية �لآن )152( حالة.

�تخاذ  �ن �لظروف �حلالّية، حتتم علينا  و�ك��د 

و�أه��ال��ي��ه��م،  �لطلبة  وع��ل��ى  علينا  �شعبة  ق�����ر�ر�ت 

وحري�شون كّل �حلر�س على �شحة �أبنائنا وبناتنا 

بالدرجة �لأوىل.

�لأ�شا�شّي  �لهدف  �ن  �لنعيمي،  �لدكتور  وب��ني 

�لقر�ر هو تقليل فر�س �لإ�شابة حمايًة  من هذ� 

لطلبتنا ومعلمينا، موؤكد� �ن �لتعليم �لوجاهي يف 

�ملدر�شة يبقى �أ�شا�شياً، ول تر�جع عّنه، و�أّن �لتعليم 

للتعليم  م��ت��اح��اً، وم���ع���زز�ً  ب��ع��د يبقى خ���ي���ار�ً  ع��ن 

�لوجاهي.

و�و�شح، �ن �لتعليم عن بعد �أو �لتعليم �لوجاهي 

يبقى  �لأ�شا�شي،  �لثالث  �إىل  �لأول  من  لل�شفوف 

�أ���ش��ب��اب �لإب���ق���اء على  �أن  ل���الأه���ايل، مبينا  خ��ي��ار� 

�لأوىل  �ل��ث��الث��ة  �ل�شفوف  يف  �ل��وج��اه��ي  �لتعليم 

يعود لأهمية هذه �ل�شفوف يف متكني �لطلبة من 

�كت�شاب �لأ�شا�شيات �ملتعلقة باللغات و�لريا�شيات. 

وي�شمل قر�ر تعليق دو�م �لطلبة و�لتحول �ىل 

�لتعليم عن ُبعد بح�شب �لدكتور �لنعيمي، جميع 

�مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة، ووك���ال���ة �ل��غ��وث 

و�لثقافة �لع�شكرية.

ل��ري��ا���س �لط���ف���ال �شيتم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وق�����ال �ن 

�عتبار�  �لوىل  �لثالثة  كال�شفوف  معه  �لتعامل 

من �لحد �ملقبل ويرك �مر �لتعليم بالن�شبة لهم 

وجاهيا �و عن بعد ح�شب �ختيار �لأولياء �لمور.

ويف  �ل����وز�رة  �ن  و�لتعليم،  �لربية  وزي���ر  وز�د 

�طار حر�شها على �شحة �أبنائنا �لطلبة، حتر�س 

مبينا  ل��ه��م،  �ملنا�شب  �لتعليم  ت��وف��ري  على  ك��ذل��ك 

�ن �ل������وز�رة ع��م��ل��ت خ���الل �ل���ف���رة �مل��ا���ش��ي��ة على 

جميع  و�ت��خ��ذت  بعد،  عن  �لتعليم  عملية  تطوير 

�ل�شتعد�د�ت حت�شّباً للظروف �ل�شتثنائية، وطّورت 

ة “در�شك” �لتي مت �ث��ر�ء حمتو�ها لت�شمل  من�شّ

�ملدر�شية  ول���الإد�ر�ت  و�ملعلمني  للطلبة  خ�شائ�س 

يف �جل��ان��ب �ل��ت��ق��ن��ي، و�أخ�����رى يف ج��ان��ب �ملحتوى 

و�لتفاعل.

وقال �نه مت كذلك تطوير �أ�شاليب عر�س �ملادة 

جلعلها �أكرث تفاعلية وجاذبية للطالب، مثلما مت 

فيما  �حلديثة  �لعلمية  �ل��در����ش��ات  نتائج  م��ر�ع��اة 

يتعلق مبدة �نخر�ط �لطلبة و�نتباههم، مبينا �ن 

�لفر�شة للطلبة للرجوع وم�شاهدة  �ملن�شة توفر 

�لدرو�س �ل�شابقة.

وبني �لدكتور �لنعيمي، �ن �لوز�رة �شتعمل على 

�مل��د�ر���س �خلا�شة وطلبة وكالة  متكني طلبتنا يف 

تعّلمهم  ومتابعة  للمن�شة  �ل��دخ��ول  م��ن  �ل��غ��وث 

بعد ��شتكمال بياناتهم من مد�ر�شهم خالل �لأيام 

�ملقبلة.

و�أكد �ن من�شة در�شك، جمانية ول يتم �خل�شم 

من ح��زم �لن��رن��ت عند ت�شفحها بني �ل�شاعة 6 

�شباحاً و4 ع�شر�ً، وتبقى متاحة بعد ذلك.

�لنعيمي خ��الل �لي��ج��از عدد�  �لدكتور  ووج��ه 

من �لر�شائل للطلبة و�هاليهم، مبينا �ن �حلكومة 

ت��درك �شعوبة ه��ذه �لفرة على �جلميع، ولكنها 

م��رح��ل��ة م��وؤق��ت��ة، �ذ �ن ق����ر�ر �ل���ع���ودة ل��ل��م��در����س 

و�لتعليم �لوجاهي لي�س بيد �حلكومة فقط. و�كد 

�ن �ملدر�س �شتعود قريباً، و�أن �لتعليم �ملدر�شي هو 

�ولياء  �ن  مبينا  �لتعليمية،  �لعملية  يف  �لأ���ش��ا���س 

�ل���ق���ر�ر،و�ن و�لتز�منا  �لم���ور ه��م �شركاء يف ه��ذ� 

�لوقائية  و�لإج����ر�ء�ت  �ل�شحّية  بالقو�عد  جميعا 

للتعليم  �ل���ع���ودة  م���ن  متكننا  يف  �أ���ش��ا���ش��ّي  ع���ام���ٌل 

�لوجاهّي.

وجدد وزير �لربية و�لتعليم �لتاأكيد على حق 

�لطلبة يف �لتعلم، و�ن هذ� �حلق �شيبقى حمفوظاً 

وم�شاناً ت�شعى �ليه �لوز�رة با�شتمر�ر، مبينا �نه من 

و�ج��ب �ل��وز�رة جتاه �لطلبة تاأمني بيئة مدر�شية 

�آمنة لهم.

االنباط-عمان

 �أعلن وزير �لنقل خالد �شيف، �إيقاف �حلجر 

�مل��وؤ���ش�����ش��ي )�ل��ف��ن��دق��ي( �ع��ت��ب��ار� م��ن 23 �أي��ل��ول 

�حل��ايل، و��شتبد�له باحلجر �ملنزيل ملدة 7 �أيام، 

كو�حد من �شمن تد�بري �شحية �شارمة للحد 

من �نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتجد.

�إي��ج��از �شحفي م��ن رئا�شة  ���ش��ي��ف، يف  وق���ال 

�ل��������وزر�ء لإع������الن جم��م��وع��ة م���ن �مل�����ش��ت��ج��د�ت 

بد�أ  �لتي  �ملنتظمة  �جلوية  بالرحالت  �ملرتبطة 

ت�شيريها منذ 8 �أيلول �حلايل، �ليوم �خلمي�س، 

�لت�شجيل  �ململكة  �إىل  �ل��ق��ادم  �مل�شافر  على  �إن 

م�شبقا على من�شة Visitjordan، وتوفري 

فح�س PCR بنتيجة �شلبية كما هو معمول به 

حاليا، م�شدد� على �أن �حلكومة لن تتهاون بهذه 

�ملتطلبات �ل�شرورية.

و�أو�شح �أنه �شيتم فح�س �مل�شافرين �لقادمني 

من كل �لوجهات �شو�ء كانت حمر�ء �أو �شفر�ء �أو 

خ�شر�ء، مبينا �ن ذوي �لنتيجة �لإيجابية منهم 

بينما  �لطبية،  �لعناية  لهم  و�شتقدم  �شيعزلون، 

�مل�شافر �شيخ�شع  ف��اإن  �لنتيجة �شلبية  لو كانت 

للحجر �ملنزيل.

ووج��ه��ات  دول  م��ن  �ل��ق��ادم  �مل�شافر  ويح�شل 

حمر�ء على �إ�شو�رة �إلكرونية يف �ملطار ويحجر 

�أ���ش��ب��وع وي��ر�ق��ب �إل��ت��ز�م��ه باحلجر  منزليا مل��دة 

�أن تكون  �شريطة  �لإد�ري������ني  ق��ب��ل �حل��ك��ام  م��ن 

يحجر  بينما  �شلبية،  ب��امل��ط��ار  فح�شه  نتيجة 

�لقادم من دول ووجهات �شفر�ء ونتيجة فح�شه 

�إ�شو�رة  ب��دون  �أ�شبوع  ملدة  �شلبية منزليا  باملطار 

قبل  من  باحلجر  �إلتز�مه  وير�قب  �إلكرونية، 

�حلكام �لإد�ريني، بح�شب �شيف.

�أما �لقادمون من دول ووجهات خ�شر�ء، �أكد 

�مل��ط��ار حلني  �شينتظرون يف  �أن��ه��م  �لنقل  وزي���ر 

ظهور نتائج فح�شهم عند �لو�شول، ومن تكون 

نتيجته �شلبية �شيغادر �ملطار ويدخل �ململكة دون 

حجر منزيل ودون �إ�شو�رة �إلكرونية.

ونوه �لوزير �شيف �إىل �أن �إد�رة عملية منظومة 

�ل�شفر بهذه �ل�شر�طات �ل�شحية تر�عي وب�شكل 

�أ�شا�شي ت�شهيل عودة �لأردنيني و�لتخفيف عليهم 

وعلى �أ�شرهم وحماية �شحتهم و�شحة �ملجتمع 

موؤكد�  �لقت�شادية،  �لعجلة  دف��ع  يف  و�مل�شاهمة 

�مل�شافرين  تتطلب من جميع  �لآل��ي��ات  ه��ذه  �أن 

و�لعاملني يف منظومة �ملطار�ت وخدماتها �أعلى 

درجات �لإلتز�م و�لتقيد بال�شر�طات �ل�شحية.

�ل��دول  قائمة  لإع���الن  �إننا م�شتمرون  وق��ال 

و�لوجهات بح�شب �حلالة �لوبائية لهذه �لدول 

و�لتي ت�شنف �إىل حمر�ء و�شفر�ء وخ�شر�ء وفق 

معايري �شحية و�شعتها وز�رة �ل�شحة ونعلن عن 

هذه �لقائمة كل 14 يوما.

من  �لتجارية  �جل��وي��ة  �ل��رح��الت  و�نتظمت 

للدول  �لت�شنيف  قائمة  بح�شب  و�إليها  �ململكة 

للمطار�ت  �ل�شحي  و�ل���ربت���وك���ول  و�ل��وج��ه��ات 

وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت�����ش��ج��ي��ل �مل�����ش��ب��ق ع��ل��ى من�شة 

Visitjordan منذ 8 �أيلول.
 4300 قر�بة  �شيف،  وف��ق  �ململكة،  و��شتقبلت 

م�شافر قدمو� من 9 وجهات وهي : قطر وتركيا 

و�لإم��ار�ت و�ليمن و�لنم�شا و�أوكر�نيا و�إيطاليا 

و�لبحرين و�لعر�ق عرب 80 رحلة جوية، وغادر 

�ململكة �أي�شا قر�بة 7 �آلف م�شافر من خالل 8 

رحالت جوية.

�إج����ر�ء�ت  �شال�شة  على  �شيف  �ل��وزي��ر  و�أك����د 

�لعمل بالربتوكول �ل�شحي يف مطار �مللكة علياء 

ب��ت��ع��اون وث��ي��ق بني  �أن��ه��ا �شل�شة  �ل����دويل، مبينا 

خمتلف �لأجهزة و�لقائمني على �ملر�فق �ملعنية 

�ل�شحية  �ل�شفر، ووفق �ل�شر�طات  مبنظومة 

�جلديدة.

م���ن�������ش���ة  دور  م�������رك�������زي�������ة  �إىل  ون��������������وه 

ق��دوم  عملية  �شال�شة  يف   Visitjordan

�مل�شافر وعدم �للتز�م بها يعرقل رحلة �مل�شافر 

فريق  ���ش��اك��ر�  ق��ان��ون��ي��ة،  تبعات  عليها  وي��رت��ب 

مبنظومة  �مل��ع��ن��ي��ني  وج��م��ي��ع  للمن�شة  �ل��ع��م��ل 

�شال�شة  ل�شمان  يعملون  �ل���ذي  �مل��ط��ار�ت  عمل 

�لإجر�ء�ت.

و�أك�����د ���ش��ي��ف جل��م��ي��ع �مل�����ش��اف��ري��ن �ل��ق��ادم��ني 

�لقادمة  �لرحلة  على  �شعودهم  �أن  �ململكة  �إىل 

على  �مل�����ش��ب��ق  بت�شجيلهم  م�����ش��روط  للمملكة 

على  وح�����ش��ول��ه��م   Visitjordan من�شة 

عند  فح�شهم  عملية  ي��ن��ظ��م   QRCode
�ل���و����ش���ول، وي��ث��ب��ت ���ش��ج��ل��ه��م �ل�����ش��ح��ي وم��ك��ان 

حجز  و���ش��ر�ء  �ل�شخ�شية،  وبياناتهم  �إقامتهم 

�لإج��ر�ء  هذ�  �أن  على  م�شدد�  مقدما،   PCR
�إل������ز�م������ي و�������ش������روري و�����ش����ع حل���م���اي���ة ���ش��ح��ة 

�مل�شافرين و�شحة �ملجتمع.

�ل�شر�طات  ���ش��رورة  �إىل  �لنقل  وزي��ر  ونبه 

هناك  يكون  ل  حتى  خمالفتها  وع��دم  �ل�شابقة 

�إج����������ر�ء�ت ����ش���ارم���ة ب��ح��ق �مل�����ش��اف��ر وخ��ط��وط 

�ل���ط���ري�ن �ل��ت��ي ل ت��ل��ت��زم ب��ه��ذه �لإ����ش���ر�ط���ات 

�ل�شحية باملطار�ت �لأردنية.

و�أ�شار �شيف �إىل �أن مطار �مللك ح�شني �لدويل 

�لدولية  �جل��وي��ة  �ل��رح��الت  ��شتاأنف  �لعقبة  يف 

�ملنتظمة وفقا لنف�س �لآلية �ملتبعة يف مطار �مللكة 

علياء �لدويل من حيث �لت�شنيف �لوبائي للدول 

على  �لت�شجيل  و�إلز�مية  �ل�شحي  و�لربتوكول 

.Visitjordan من�شة

�أم������ا ع����ن ح���رك���ة �مل�������ش���اف���ري���ن ع����رب �مل��ع��اب��ر 

�حل��دودي��ة �ل��ربي��ة، �أك��د �أن �لعمل ج��ار لت�شريع 

��شتكمال وتنفيذ متطلبات �لربتوكول �ل�شحي 

على جميع �ملعابر �حلدودية للمملكة ل�شتقبال 

�مل�����ش��اف��ري��ن ع���ربه���ا ومب����ا ي��ت��ي��ح ل���ه���ذه �مل��ع��اب��ر 

��شتئناف عملها، وفق منظومة �شحية م�شابهة 

�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل عند  ع��ن  و�شيعلن  �مل���ط���ار�ت  مل��ا يف 

جاهزيتها.

االنباط-عمان

 �أوع����ز رئي�س �ل�����وزر�ء، �ل��دك��ت��ور عمر �ل����رز�ز، 

�إىل �أع�����ش��اء �ل��ف��ري��ق �ل�����وز�ري ب�����ش��رورة �لل��ت��ز�م 

و�لتعليمات  �لعامة  و�ل�شحة  �ل�شالمة  ب�شروط 

�ل�����ش��ح��ي��ة، م���وؤك���د� �أن���ن���ا و�إذ ن��ط��ال��ب �مل��و�ط��ن��ني 

باللتز�م بالتعليمات �ل�شحية فاإن من و�جبنا �أن 

نبد�أ باأنف�شنا ونكون �ملبادرين �إىل �للتز�م كجميع 

�مل��و�ط��ن��ني.ج��اء ذل��ك خ��الل تعميم وجهه رئي�س 

�ل��وزر�ء �م�س �إىل �ل��وزر�ء �أكد خالله �أننا مقبلون 

على مرحلة مف�شلية بالن�شبة لالأردن و�لأردنيني، 

وهي ت�شكل فر�شة رمبا قد تكون �لأخرية لتفادي 

�لنت�شار �ملجتمعي لوباء كورونا.

ووج���ه رئي�س �ل����وزر�ء جميع �ل����وزر�ء وروؤ���ش��اء 

و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �لر�شمية  �ل��دو�ئ��ر  وم���در�ء 

للتاأّكد من  تفقدية،  زي���ار�ت  �إج���ر�ء  �إىل  �ل��ع��ام��ة، 

بالتعليمات،  �لعام  �لقطاع  موظفي  جميع  �لتز�م 

و����ش��ت��خ��د�م تطبيق �أم����ان، و�ل��ت��اأّك��د م��ن �لل��ت��ز�م 

باأ�ش�س �لتباعد بني �ملر�جعني.

ولفت �لرز�ز �إىل �أنه وجه �أي�شا ديو�ن �ملحا�شبة 

ووحد�ت �لرقابة �لد�خلية وبرنامج �ملت�شوق �خلفي 

لإجر�ء زيار�ت مفاجئة للتحّقق من مدى �للتز�م، 

موؤكد� �أنه �شتتّم معاقبة كل خمالف مبوجب �أو�مر 

�لدفاع و�لتعليمات �شارية �ملفعول. و�ختتم رئي�س 

�لوزر�ء تعميمه بالقول “كلكم ر�ٍع وكلكم م�شوؤول 

عن رعيته، وبقيادة �شيدي �شاحب �جلاللة �مللك 

�ملعّظم - حفظه �هلل - وبتعاوننا  �لثاين  عبد �هلل 

�شنحا�شر  و�ل�شامل  �لكامل  و�لتز�منا  وتعا�شدنا 

و�لقت�شادية،  �ل�شحية  �آث���اره  من  ونحّد  �ل��وب��اء، 

ونخرج �أقوى مما كّنا باإذن �هلل تعاىل”.

االنباط-عمان

 قال حمافظ �لعا�شمة �لدكتور �شعد �ل�شهاب، 

�أن����ه ج���رى �م�����س �خل��م��ي�����س، ف��ك �حل��ج��ر ع��ن 19 

بناية يف عمان بعد �لإنتهاء من �إتخاذ �لإج��ر�ء�ت 

تقع  �لبنايات  �ن  �ل�شهاب  �لدكتور  �لالزمة. وقال 

يف مناطق �شحاب ونزهة �شحاب و�جلبيهة وجبل 

و�جلويدة  و�لبيادر  ن���و�رة  و�أم  و�ل��وح��د�ت  �لن�شر 

وج��ب��ل �ل��زه��ور وب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز �م��ن �لنزهة 

��شافة �ىل بنايتني يف �شويلح وثالث بنايات يف حي 

عدن و�أربع بنايات يف �لرقيم” �لرجيب”.

جاء  �حلجر  ف��ك  �ن  �لعا�شمة  حمافظ  و�أك���د 

بعد ظهور نتائج فح�س �لعينات وفقا للربوتوكول 

�ل�شحي �ملعتمد.

االنباط-عمان

“�ل�شلط  �حل�شني  مل�شت�شفى  م��ر�ج��ع��ون  �شكا   

�أق�����ش��ام  �جلديد” م��ن �لزدح���ام���ات �ل�����ش��دي��دة يف 

�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى، وخ���ا����ش���ة يف �ل���ع���ي���اد�ت �خل��ارج��ي��ة 

و�لطو�رئ .

وقالو� �ن �لعياد�ت �خلارجية و�ق�شام �ملحا�شبة 

كبرية  �زدح����ام����ات  ت�شهد  و�ل�����ش��ي��دل��ي��ة  و�مل��ل��ف��ات 

�ل��ك��و�در �لعاملة يف  للمر�جعني ب�شبب قلة �ع��د�د 

�مل�شت�شفىوبطء تطبيق �إج��ر�ء�ت نظام “ حكيم” 

من قبل �ملوظفني �حلاليني �لمر �لذي �شاهم يف 

�ملر�جعني و�زدح��ام��ات  وج��ود طو�بري طويلة من 

�شديدة.

�لو�شع �حل���ايل غ��ري مقبول  �أن  و�أ����ش���ارو� �ىل 

خ��ا���ش��ة يف ظ���ل �لأو�����ش����اع �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وتف�شي 

ف��اي��رو���س ك��ورون��ا مم��ا ي�شكل خ��ط��ر� على �شحة 

�ع��د�د�  هناك  �ن  �ىل  لفتني  �ملر�جعني  و�شالمة 

ك���ب���رية م���ن �مل���ر�ج���ع���ني ل ي��ل��ت��زم��ون ب���اج���ر�ء�ت 

�لوقاية �ل�شحية من تباعد ج�شدي و�رتد�ء و�شائل 

�حلماية �ل�شخ�شية من كمامات وغريها .

�ل�شتجابة  �ىل  �ل�شحة  وز�رة  �ملو�طنون  ودع��ا 

�لتي  �ل���ك���و�در  ب��ت��وف��ري  �مل�شت�شفى  �إد�رة  مل��ط��ال��ب 

يحتاجها كون �مل�شت�شفى بحاجة �إىل ثالثة �أ�شعاف 

�لكادر �ملوجود و�أن تكون �لأولوية لأبناء حمافظة 

�لبلقاء ومدينة �ل�شلط يف �لتعيني .

و�أكد موظفون يف �مل�شت�شفى ، �أنه يعاين ب�شكل 

كبري من نق�س �شديد بالكو�در و�أن �لكادر �حلايل 

ل ي�شتطيع ت�شغيل �مل�شت�شفى بالكامل و�أن �لعديد 

نق�س  ب�شبب  �لآن  حتى  فعالة  غ��ري  �لق�شام  م��ن 

�لكادر وخا�شة �لتمري�شي .

�لنويري  �ن��ور  �لدكتور  �مل�شت�شفى  وق��ال مدير 

�لكو�در  يف  �شديد  نق�س  من  يعاين  �مل�شت�شفى  �أن 

و�ل�شعة  �لتخدير  وفنيي  �لتمري�شية  وخ��ا���ش��ة 

�مل�شت�شفى  �أن  �ىل  م�����ش��ري�  وغ��ريه��ا  و�مل��خ��ت��رب�ت 

�أك��رب م�شت�شفيات وز�رة  �ل��ذي يعترب من  �جلديد 

�إىل  يحتاج  �لتخ�ش�شات  جميع  وي�شم  �ل�شحة 

ثالثة �أ�شعاف �لكادر �حلايل بال�شافة �ىل �نه مت 

�إحالة جمموعة من �ملوظفني من فنيي �لتخدير 

و�ل�شعة و�ملخترب�ت �إىل �لتقاعد ومل يتم توفري 

بديل عنهم حتى �لآن .

وبني �لنويري �ن �حد ��شباب �لزدحامات بني 

“ لأول مرة  “ حكيم  �ملر�جعني هو تطبيق نظام 

يف �مل�شت�شفى وتدريب �ملوظفني عليه ووجود بطء 

يف �إدخ��ال �لبيانات موؤكد� �أنه خالل فرة وجيزة 

ب�شكل  �لنظام  ��شتخد�م  �ملوظفني على  تعود  ومع 

فعال �شتخف هذه �لأزمة ب�شكل تدريجي بال�شافة 

�ن �عد�د �ملر�جعني �لتي ت�شاعفت عما كانت عليه 

�شابقا .

�ل�شاحة  �ن��ه مت تخ�شي�س وجتهيز  �ىل  و��شار 

�خل���ارج���ي���ة ع��ن��د م���دخ���ل �ل����ع����ي����اد�ت �خل��ارج��ي��ة 

على  �حل��ف��اظ  ب��ه��دف  للمر�جعني  ل�شتخد�مها 

�لتباعد �جل�شدي حفاظا على �شالمتهم يف هذه 

�لظروف �ل�شتثنائية خا�شة و�ن غالبية �ملر�جعني 

ل يلتزمون باجر�ء�ت �لوقاية �ل�شحية .

االنباط-عمان

�أعلن نقيب �لطباء يف لبنان �شرف �بو �شرف 

�م�س �أن عدد �ل�شابات بفريو�س كورونا يف لبنان 

يف �زدي����اد كبري وه��ن��اك خ�شية م��ن �ل��و���ش��ول �ىل 

هو  مم��ا  �أ���ش��و�أ  �لفريو�س  �نت�شار  فيه  يكون  و�شع 

�خلا�شة  �مل�شت�شفيات  جتهيز  وي��ج��ب  �لن،  عليه 

و�حلكومية ملو�جهة �لو�شع .

�جتماع  بعد  �م�س  عقده  �شحايف  م��وؤمت��ر  ويف 

�لأم��ني  �لنقابة بح�شور  �لأزم���ة يف  ط��ارئ خللية 

�لعام لل�شليب �لحمر �للبناين ج��ورج كتانة قال 

�حل��رج��ة م�شبوطة  �حل����الت  �ع����د�د  ت���ز�ل  “ ل 
ون��ع��اجل��ه��ا، ل��ك��ن �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �أ���ش��ب��ح��ت مليئة 

باملر�شى، لذلك نطلب جتهيز �مل�شت�شفيات �خلا�شة 

يف  �ل�شرورية  �لطبية  بامل�شتلزمات  و�حلكومية 

��شرع وقت ممكن، علما �أن �مل�شت�شفيات �مليد�نية ل 

تفي بالغر�س يف حال تفاقمت حالت �ل�شابة”.

و��شاف “ تبني �أخري� �أننا بد�أنا معاناة �لنق�س 

يف �عد�د فحو�س �ل PCR �خلا�شة بكورونا”.

بفريو�س  ��شابة   200 من  �أك��رث  “هناك  وتابع 

كورونا يف يف �شجن رومية �شرق بريوت، وهو �كرب 

بال�شجناء  �كتظاظا  و�لك���رث  �للبنانية  �ل�شجون 

و�ملوقوفني، و�مل�شكلة تكمن يف عدم تعاون �ل�شجناء 

�أم��ر  ،وه���ذ�  �ل�شحية  بالتد�بري  �لتز�مهم  وع���دم 

و�لتغلب  �ملحنة  ه��ذه  �ذ ل ميكن جت���اوز  خ��ط��ري، 

�لطبي  و�لفريق  �ملري�س  بني  بالتعاون  �إل  عليها 

�ملعالج وتطبيق �لجر�ء�ت �لوقائية، و�إل �شتتف�شى 

فتح  �ىل  وبالن�شبة  �جلميع”.  وت��ط��ال  �ل��ع��دوى 

�مل���د�ر����س، قال” ه��ذ� �لم���ر يتطلب روؤي����ة ح�شب 

�ع��د�د �ل�شابات ترتفع  تطور �لم��ور، و�ذ� بقيت 

�مل��د�ر���س  �ق��ف��ال  �ىل  ق��ادم��ون  �ل�شكل فنحن  بهذ� 

و�لتعليم عن بعد”.
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العربية بو�سطن- 

�أظ����ه����ر ت���ق���ري���ر ج����دي����د �����ص����ادر ع��ن 

جم����م����وع����ة ب���و����ص���ط���ن ل���ا����ص���ت�������ص���ار�ت 

�أن   HSBC وجم���م���وع���ة   »BCG«

�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل �ل���ع���امل���ي قد 

يخ�صر ما ي�صل �إىل 10 تريليونات دولر 

يف عام 2025.

باتخاذ  �حلكومات  تقم  مل  م��ا  وذل��ك 

�أو خف�ض  لإل��غ��اء  �ل��ازم��ة  �لإج������ر�ء�ت 

�ل��ت��ع��ري��ف��ات �جل��م��رك��ي��ة ورف���ع �حل��و�ج��ز 

غ���ر �جل��م��رك��ي��ة �ل���ت���ي ت��ع��رق��ل ح��رك��ة 

جت�����ارة �ل��ب�����ص��ائ��ع �ل��ع��امل��ي��ة يف �ل��ف��رة 

�لر�هنة.

و�أ�������ص������اف �ل���ت���ق���ري���ر �مل����وج����ه ل����دول 

�لإجر�ء�ت  هذه  �أن  �لع�صرين،  جمموعة 

ت��ع��ايف  ت���ب���اط���وؤ  �إىل  �أي�������ص���ا  ت�������وؤدي  ق����د 

�لق���ت�������ص���اد �ل���ع���امل���ي م����ن ت���ب���ع���ات �أزم�����ة 

جائحة كورونا.

ويحدد �لتقرير 5 خطو�ت يجب على 

�لأو���ص��اع  �ت��خ��اذه��ا لتعزيز  �ل��ع��امل  ق���ادة 

�ل�صنو�ت  �لعاملية على مدى  �لقت�صادية 

بينها:  م��ن  بعدها  وم��ا  �ملقبلة  �خلم�ض 

ذلك  يف  مب��ا  �ل��دول��ي��ة،  �ملوؤ�ص�صات  تعزيز 

�لتفكر  و�إعادة  �لعاملية  �لتجارة  منظمة 

�إىل  �ل���ت���ج���ارة وحت�����ص��ي��ن��ه��ا  ق����و�ن����ن  يف 

وت�صجيع  �لتكنولوجيا  دور  تعزيز  جانب 

ت�صدير �خلدمات و�ل�صلع غر �ملادية.

رويرتز-العربية

�أب���ق���ى جم��ل�����ض �لح���ت���ي���اط���ي �لحت�����ادي 

�لأم����رك����ي �أ����ص���ع���ار �ل���ف���ائ���دة ق��اب��ع��ة ق��رب 

�ل�صفر �لأربعاء وتعهد باأن تظل كذلك �إىل 

�أن ي�صبح �لت�صخم ب�صدد �أن “يتجاوز على 

نحو متو�صط” هدف �لبنك �ملركزي �لبالغ 

2% “لبع�ض �لوقت«.

�ل�صيا�صة  �إط��ار حت��ول يف  ذل��ك يف  وياأتي 

وي�صتهدف  �ملا�صي  �ل�صهر  ع��ل��ن 
ُ
�أ �لنقدية 

�ل�صعيف  �لت�صخم  �صنو�ت  عن  �لتعوي�ض 

فر�ض  خلق  مبو��صلة  لاقت�صاد  و�ل�صماح 

�لعمل لأطول فرة ممكنة.

و���ص��ه��د ب���ي���ان ���ص��ي��ا���ص��ة �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي 

�ل�صتقر�ر  حتقيق  ه��دف  من  �أي�صا  حت��ول 

�إذ  �لق��ت�����ص��اد،  تن�صيط  �إىل  �مل���ال  ب��اأ���ص��و�ق 

م�صريات  ع��ل��ى  �صيبقي  �إن���ه  �ملجل�ض  ق���ال 

تقل  ل  م��ع��دلت  عند  �حلكومية  �ل�صند�ت 

120 مليار  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��وت��رة �حل��ال��ي��ة  ع��ن 

�لهدف  �أن  �إ�صافة  م��ع  لكن  �صهريا،  دولر 

�أو���ص��اع  ت��وف��ر  م��ن ذل��ك يتمثل ج��زئ��ي��ا يف 

ملا  وف��ق��ا  �مل�صتقبل،  يف  “تي�صرية”  مالية 

“رويرز«. نقلتة 

د�م  �جتماع  بعد  بيانه  يف  �ملجل�ض  وق��ال 

تو��صل  كورونا  فرو�ض  جائحة  �إن  يومن 

�ل�����ص��غ��ط ع��ل��ى �لق��ت�����ص��اد �ل���ذي رف���ع على 

�ل���رغ���م م���ن ذل����ك ت��وق��ع��ات��ه ل���ه يف �مل���دى 

�لقريب.

�لحتياطي  رئئي�ض  ب��اول  ج��روم  وق��ال 

على  ن��ح��اف��ظ  �أن  ن��ت��وق��ع  “نحن  �ل��ف��در�يل 

�إىل  ن�صل  ح��ت��ى  تي�صرية  ن��ق��دي��ة  �صيا�صة 

بينها  وم��ن  �ملرجوة  �لقت�صادية  �لأه���د�ف 

بالن�صبة  للتوظيف.  �لق�صوى  �مل�صتويات 

�مل�صتوى  �أن  نتوقع  نحن  �ل��ف��ائ��دة،  لأ�صعار 

ت�����ص��ل  ح���ت���ى  ���ص��ي��ب��ق��ى   %0.2  -  0 �حل�����ايل 

�أ����ص���و�ق �ل��ع��م��ل �إىل �مل�����ص��ت��وى �ل����ذي ت���ر�ه 

�لق�صوى  �مل�صتويات  مع  متما�صيا  �للجنة 

م�صتوى  �إىل  �لت�صخم  وي�صل  للتوظيف، 

�مل�����ص��ت��وى  ه����ذ�  ل��ي��ت��ج��اوز  م�����ص��ار  و�إىل   %2

متو�صطة. مبعدلت 

�أن ه��ذ� بيان قوي  ن��رى  “نحن  و�أ���ص��اف 

نحن  �لآن  �لق��ت�����ص��ادي.  �ل��ن�����ص��اط  ل��دع��م 

 120 مبعدل  �حلكومية  �ل�صند�ت  ن�صري 

يف  ي�صب  �أي�صا  وه��ذ�  �صهريا،  دولر  مليار 

�ملرونة  و�دينا  �لتي�صرية.  �ل�صيا�صة  م�صار 

�أدو�ت  �أي�����ص��ا  ول��دي��ن��ا  �لأد�ة  ه���ذه  ل��ت��ع��دي��ل 

�أخرى. ولكن حاليا نحن نرى �أن �صيا�صتنا 

�لنفدية كافية لدعم �لقت�صاد.

�ل��ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  �أو���ص��ح��ن��ا  “لقد  وت���اب���ع 

و�ل���ص��ت��ق��ر�ر  �ل��دع��م  �صيقدم  �ل��ف��در�يل  �أن 

ل����اأزم����ة.  �لأوىل  �لأي�������ام  يف  ل��اق��ت�����ص��اد 

مل�صاندة  �ملنا�صب  �لدعم  �صنقدم  ذلك  وبعد 

غرنا  ولهذ�  �لتعايف،  مرحلة  يف  �لقت�صاد 

لفعل  �لأدو�ت  ول��دي��ن��ا  �ل��ي��وم  �ل��ت��ق��دي��ر�ت 

�ملزيد حن يحن �لوقت لذلك«.

وق������ال������ت جل����ن����ة �ل�����������ص�����وق �مل����ف����ت����وح����ة 

�لحت����ادي����ة �مل�������ص���وؤول���ة ع���ن حت���دي���د ���ص��ع��ر 

م��ع��ان��اة  “يخلق  �ل���ف���رو����ض  �إن  �ل���ف���ائ���دة 

�إن�����ص��ان��ي��ة و�ق���ت�������ص���ادي���ة ه���ائ���ل���ة.. جم��ل�����ض 

�أدو�ت��ه  �صتى  با�صتخد�م  ملتزم  �لحتياطي 

�لوقت  ه��ذ�  يف  �لأمريكي  �لقت�صاد  لدعم 

�لع�صيب.«

�أ�صعار  �أن  �جلديدة  �لتوقعات  و�أظ��ه��رت 

�لأق��ل،  على   2023 حتى  تتغر  لن  �لفائدة 

مع عدم �خر�ق �لت�صخم م�صتوى �لثنن 

ب��امل��ئ��ة خ��ال ت��ل��ك �ل��ف��رة. و�أ���ص��ب��ح �لنمو 

�ل���ع���ام -%3.7،  ه���ذ�  �مل��ت��وق��ع  �لق��ت�����ص��ادي 

ي��ب��ل��غ -6.5% يف  ك����ان  ت���وق���ع  �رت���ف���اع���ا م���ن 

�لبطالة  ت��ر�ج��ع  �أن  �ملتوقع  وم��ن  يونيو. 

 %9.3 مع  مقارنة  �ل�صنة  بنهاية   %7.6 �إىل 

كانت متوقعة يف يونيو.

االقتصاد العالمي قد يخسر 10 تريليونات دوالر بـ2025

الفدرالي األميركي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى 2023

الليرة التركية تنخفض وتسجل 
مستويات هبوط قياسية جديدة

المركزي الياباني يبقي على أسعار 
الفائدة عند معدل -%0.1

تونس تطرح مناقصة لشراء قمح 
لين وصلد وشعير

نظرة متشائمة من »البنك الدولي«: 
تعافي االقتصاد قد يستغرق 5 أعوام

دبي - العربية

�خلمي�ض  �م�ض  �لركية  �ل��ل��رة  تر�جعت 

م�صبوق  غ���ر  منخف�صا  م�����ص��ت��وى  ل��ت�����ص��ج��ل 

مقابل �لدولر، حيث لم�صت �لعملة �لركية 

قاعا عند 7.53 لكل دولر.

�لآون��ة  تر�جعا يف  �لركية  �للرة  وت�صهد 

�لأخ������رة، وت���اأث���رت ه���ذ� �لأ����ص���ب���وع بخف�ض 

   “B2“   موديز لت�صنيف تركيا �لئتماين �إىل

21% من قيمتها  �للرة  وفقدت   .  “B1“   من

هذ� �لعام.

�إن  �لئتمانية،  �لت�صنيفات  وكالة  وقالت 

�صت�صفر  ل��رك��ي��ا  �خل��ارج��ي��ة  �ل�صعف  ن��ق��اط 

�أزم��ة يف ميز�ن �ملدفوعات،  �لأرج��ح عن  على 

و�إن هو�م�ض �لأمان �ملايل تتاآكل.

وقال �إح�صان خومان، مدير �أبحاث �ل�صرق 

�لأو����ص���ط و���ص��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا يف ب��ن��ك �إم.ي�����و.

متويلية  �صدمة  ح��دوث  “�إمكانية  �إف.ج��ي: 

يو�جهه  �لذي  �لرئي�صي  �خلطر  مكمن  يظل 

�لقت�صاد �لركي«.

لكن �لرئي�ض رجب طيب �أردوغان، �ملنتقد 

�صن  �لئ��ت��م��اين،  �لت�صنيف  ل��وك��الت  �ل��د�ئ��م 

مطلع  �ملوؤ�ص�صات  ه��ذه  على  ج��دي��د�  هجوما 

�لأ���ص��ب��وع بعد �إع���ان ق��ر�ر م��ودي��ز، و�أ���ص��ار يف 

ت�صريحاته �إىل وكالة �صتاندرد �آند بورز.

ب����ورز... ل  �آن��د  “�صتاندرد  كلمة  وق��ال يف 

�ل�����ص��روط ع��ل��ى ت��رك��ي��ا حتت  �إم����اء  ميكنكم 

ق��ب��ل. هل  �ل��ع��ق��وب��ات. فعلتم ه��ذ� م��ن  �صيف 

ول��ن  ي��ح��دث.  مل  ل،  نتيجة؟  ع��ل��ى  ح�صلتم 

يحدث يف �مل�صتقبل«.

دبي - العربية

�أب���ق���ى �ل���ب���ن���ك �مل����رك����زي �ل���ي���اب���اين �أ����ص���ع���ار 

�ل�صالبة  معدلتها  عند  تغير  دون  �ل��ف��ائ��دة 

ك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��اً، م���وؤك���د�ً �أن���ه ���ص��ي��ت��م �ت��خ��اذ 

ما  �إذ�  �ل��ن��ق��دي  ل��ل��ت��ي�����ص��ر  �إ���ص��اف��ي��ة  خ���ط���و�ت 

ذلك. تطلب 

وت��ع��ه��د �مل���رك���زي ب���اإب���ق���اء ع���ائ���د �ل�����ص��ن��د�ت 

يف  �ل�صفر  عند  �أع��و�م  �لع�صرة  ذ�ت  �حلكومية 

�ملئة.

وك�����ان �مل����رك����زي ق���د �أط���ل���ق يف ���ص��ه��ر م��اي��و 

لل�صركات  خ�ص�ض  �ق��ر����ض  ب��رن��ام��ج  �مل��ا���ص��ي 

من  للتخفيف  وذل���ك  و�مل��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رة 

كورونا. �لناجمة عن جائحة  �لآثار 

�أبقى جمل�ض �لحتياطي  ويف �صياق مت�صل، 

�لحت����ادي �لأم���رك���ي �أ���ص��ع��ار �ل��ف��ائ��دة ق��اب��ع��ة 

ب��اأن  وتعهد  �لأرب��ع��اء  �أم�����ض  ي��وم  �ل�صفر  ق��رب 

�أن  ب�صدد  �لت�صخم  ي�صبح  �أن  �إىل  كذلك  تظل 

�لبنك  ه��دف  متو�صط”  نحو  على  “يتجاوز 
�لوقت«. “لبع�ض   %2 �لبالغ  �ملركزي 

وي���اأت���ي ذل���ك يف �إط����ار حت���ول يف �ل�����ص��ي��ا���ص��ة 

ع���ل���ن �ل�����ص��ه��ر �مل��ا���ص��ي وي�����ص��ت��ه��دف 
ُ
�ل��ن��ق��دي��ة �أ

�ل�صعيف  �ل��ت�����ص��خ��م  ���ص��ن��و�ت  ع���ن  �ل��ت��ع��وي�����ض 

و�ل�����ص��م��اح ل��اق��ت�����ص��اد مب��و����ص��ل��ة خ��ل��ق ف��ر���ض 

لأطول فرة ممكنة. �لعمل 

حتول  �ملركزي  �لبنك  �صيا�صة  بيان  و�صهد 

ب��اأ���ص��و�ق  �أي�����ص��ا م��ن ه��دف حتقيق �ل���ص��ت��ق��ر�ر 

�ملال �إىل تن�صيط �لقت�صاد، �إذ قال �ملجل�ض �إنه 

�حلكومية  �ل�صند�ت  م�صريات  على  �صيبقي 

ع��ن��د م���ع���دلت ل ت��ق��ل ع���ن �ل���وت���رة �حل��ال��ي��ة 

مع  ل��ك��ن  ���ص��ه��ري��ا،  دولر  م��ل��ي��ار   120 �ل��ب��ال��غ��ة 

يف  جزئيا  يتمثل  ذل��ك  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �إ�صافة 

�مل�صتقبل،  “تي�صرية” يف  �أو�صاع مالية  توفر 

“رويرز«. نقلته  ملا  وفقا 

هامبورج -رويرتز

 قال متعاملون �أوروبيون  �م�ض �خلمي�ض 

مناق�صة  طرح  �لتون�صي  �حلبوب  دي��و�ن  �إن 

دولية ل�صر�ء 42 �ألف طن من قمح �لطحن 

�ل�صلد و75  �لقمح  �ألف طن من  �للن و50 

�ألف طن من علف �ل�صعر �حليو�ين.

و�لكميات مطلوبة من منا�صئ �ختيارية. 

يوم  للمناق�صة  �لنهائي  �ملوعد  �أن  و�أ�صافو� 

18 �صبتمرب �أيلول. �جلمعة 

و�لقمح �للن مطلوب على �صحنة بحجم 

�ألف   17 �أخرى بحجم  �ألف طن و�صحنة   25

�أك��ت��وب��ر   15 ب��ن  �ل��ف��رة  يف  لل�صحن  للطن 

ن��وف��م��رب  م����ن  و�خل���ام�������ض  �لأول  ت�����ص��ري��ن 

يورد  �ل��ذي  �ملن�صاأ  على  بناء  �لثاين  ت�صرين 

�لبائع. منه 

�صحنتن  على  مطلوب  �ل�صلد  و�ل��ق��م��ح 

�لو�حدة 25 �ألف طن لل�صحن يف �لفرة بن 

دي�صمرب  و15  �ل��ث��اين  ت�صرين  ن��وف��م��رب   15

كانون �لأول بناء على من�صاأ �لتوريد.

ث���اث �صحنات  ع��ل��ى  و�ل�����ص��ع��ر م��ط��ل��وب 

�ل��ف��رة  يف  لل�صحن  ط��ن  �أل���ف   25 �ل��و�ح��دة 

نوفمرب  و25  �لأول  ت�صرين  �أكتوبر   15 بن 

ت�صرين �لثاين �أي�صا بناء على �ملن�صاأ �ملختار 

من جانب �ملوردين.

ويقول متعاملون �إن �لأ�صعار يف �ملناق�صة 

ُتعلن  ل  رمب��ا  �جلمعة  ي��وم  تغلق  �أن  �مل��ق��رر 

ت���د�ب���ر م��ك��اف��ح��ة  �أن  ب�����ص��ب��ب  �ل���ف���ور  ع��ل��ى 

م�صاركة  تقيد  رمب��ا  ت��ون�����ض  يف  ك��وف��ي��د-19 

�لوكاء �ملحلين يف �جتماع �ملناق�صة.

يف  لتون�ض  �ملعلنة  �ل�صابقة  �ملناق�صة  ويف 

11 �صبتمرب �أيلول، ��صرت نحو 25 �ألف طن 

�لقمح  من  طن  �أل��ف  و75  �للن  �لقمح  من 

�ل�صلد.

مدريد – رويرتز

�لبنك  يف  �لقت�صاد  خ��رب�ء  كبرة  قالت 

�خلمي�ض،  �م�ض  ر�ينهارت،  كارمن  �ل��دويل 

�إن ت��ع��ايف �لق��ت�����ص��اد �ل��ع��امل��ي م���ن �لأزم����ة 

ي�صتغرق  ق��د  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن  �لناجمة 

5 �أعو�م.

و�أف��������ادت، يف م���د�خ���ل���ة ع���ن ب��ع��د خ��ال 

هناك  “�صيكون  م���دري���د،  يف  ُع��ق��د  م��وؤمت��ر 

على �لأرجح تعافيا �صريعا نظر� لرفع كافة 

�ل��ع��ام،  �ل��ع��زل  ب���اإج���ر�ء�ت  �ملرتبطة  �ل��ق��ي��ود 

لكن �لتعايف �لكامل �صي�صتغرق ما ي�صل �إىل 

5 �أعو�م«.

و�أ�صافت �أن �لركود �لناجت عن �جلائحة 

غرها  عن  بلد�ن  يف  �أط��ول  لفرة  �صيدوم 

لأن  ن��ظ��ر�  �مل�����ص��او�ة  يف  خ��ل��ل  ع��ن  و�صي�صفر 

�ل����دول �لأ����ص���د ف��ق��ر� ���ص��ت��ت�����ص��رر �أك����ر من 

�لغنية.

 20 غ�����ص��ون  م���رة يف  �أن����ه لأول  وت��اب��ع��ت 

بعد  �لعاملية  �لفقر  معدلت  �صتزيد  عاما، 

�لأزمة.

�أب���ق���ى جم��ل�����ض �لح��ت��ي��اط��ي  ذل�����ك،  �إىل 

قابعة  �لفائدة  �أ�صعار  �لأم��رك��ي  �لحت��ادي 

باأن  �أم�ض �لأربعاء وتعهد  قرب �ل�صفر يوم 

ب�صدد  �لت�صخم  ي�صبح  �أن  �إىل  تظل كذلك 

ه��دف  متو�صط”  ن��ح��و  ع��ل��ى  “يتجاوز  �أن 

�لبنك �ملركزي �لبالغ 2% “لبع�ض �لوقت«.

�إط��ار حت��ول يف �ل�صيا�صة  وي��اأت��ي ذل��ك يف 

وي�صتهدف  �ملا�صي  �ل�صهر  ع��ل��ن 
ُ
�أ �لنقدية 

�ل�صعيف  �لت�صخم  �صنو�ت  عن  �لتعوي�ض 

فر�ض  خلق  مبو��صلة  لاقت�صاد  و�ل�صماح 

�لعمل لأطول فرة ممكنة.

و���ص��ه��د ب���ي���ان ���ص��ي��ا���ص��ة �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي 

�ل�صتقر�ر  حتقيق  ه��دف  من  �أي�صا  حت��ول 

�إذ  �لق��ت�����ص��اد،  تن�صيط  �إىل  �مل���ال  ب��اأ���ص��و�ق 

م�صريات  ع��ل��ى  �صيبقي  �إن���ه  �مل��ج��ل�����ض  ق���ال 

تقل  ل  م��ع��دلت  عند  �حلكومية  �ل�صند�ت 

120 مليار  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��وت��رة �حل��ال��ي��ة  ع��ن 

�لهدف  �أن  �إ���ص��اف��ة  م��ع  لكن  �صهريا،  دولر 

�أو���ص��اع  ت��وف��ر  م��ن ذل��ك يتمثل ج��زئ��ي��ا يف 

ملا  وف��ق��ا  �مل�صتقبل،  يف  “تي�صرية”  مالية 

“رويرز«. نقلته 

النفط يتراجع بأكثر من 1.5% مع تجدد المخاوف بشأن الطلب

ملبورن - رويرتز

�نخف�صت �أ�صعار �لنفط �م�ض �خلمي�ض، 

�جل��ل�����ص��ت��ن  يف  ب����ق����وة  �رت���ف���ع���ت  �أن  ب���ع���د 

�صعف  ب�صاأن  �ملخاوف  ع��ادت  �إذ  �ل�صابقتن 

ي�صتعد  فيما  ج��دي��د  م��ن  للظهور  �لطلب 

ل�صتئناف  �مل��ك�����ص��ي��ك  خ��ل��ي��ج  يف  �مل��ن��ت��ج��ون 

�لإنتاج عقب �لإع�صار �صايل.

ون��زل��ت �لعقود �لآج��ل��ة خل��ام ب��رن��ت 67 

دولر   41.55 �إىل   %1.6 يعادل  ما  �أو  �صنتا 

للربميل يف �لتعامات �ل�صباحية بعد �أن 

�رتفعت 4.2% �لأربعاء.

وت��ر�ج��ع��ت �ل��ع��ق��ود �لآج��ل��ة خل���ام غ��رب 

تك�صا�ض �لو�صيط �لأمركي 70 �صنتا �أو ما 

يعادل 1.7% �إىل 39.46 دولر للربميل بعد 

�أن قفزت 4.9% �لأربعاء.

زي��ادة  بفعل  �أي�صا  �لأ�صعار  و�نخف�صت 

تفوق �ملتوقع يف خمزونات نو�جت �لتقطر 

�ل���دي���زل وزي��ت  �ل��ت��ي ت�صمل  �لأم���رك���ي���ة، 

�لطلب  ب�صاأن  خم��اوف  �أث��ار  مما  �لتدفئة، 

وم�صتهلك  �قت�صاد  �أك���رب  يف  �ل��وق��ود  على 

للوقود يف �لعامل.

وق������ال ف��ي��ف��ي��ك ده�������ار، حم���ل���ل �ل�����ص��ل��ع 

�لكومنولث يف مذكرة  بنك  ل��دى  �لأول��ي��ة 

مبعث  �لتقطر...  ن��و�جت  على  “�لطلب 
قلق �أ�صا�صي«.

�لطاقة  �إد�رة معلومات  بيانات  وك�صفت 

�لأم��رك��ي��ة �أم�����ض �لأرب���ع���اء �أن خم��زون��ات 

برميل  مليون   3.5 ز�دت  �لتقطر  ن��و�جت 

�لأ�صبوع �ملا�صي. وذكرت �لإد�رة �أن �لطلب 

�لأ�صبوعي على �لوقود �نخف�ض �إىل 2.81 

 %27.2 ب���ر�ج���ع  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 

مقارنة مع نف�ض �لفرة من �لعام �ملا�صي.

وقال دهار �إن خمزونات نو�جت �لتقطر 

من  �ل��وق��ت  ل��ه��ذ�  م�صتوياتها  �أع��ل��ى  ع��ن��د 

هو�م�ض  و�إن  �لأق��ل  على   1991 منذ  �لعام 

نو�جت  لإنتاج  �لأمركية  �لتكرير  �صركات 

ع�صر  يف  م�صتوياتها  �أدن���ى  عند  �لتقطر 

�صنو�ت.

�إع��ادة طو�قمها  وب��د�أت �صركات �لطاقة 

ملن�صات �لنفط �لبحرية يف خليج �ملك�صيك 

�أن �جته �لإع�صار �صايل �إىل �لياب�صة.  بعد 

وتوقف �إنتاج قر�بة 500 �ألف برميل يوميا 

�ملك�صيك  خ��ل��ي��ج  �ل��ب��ح��ري يف  �ل��ن��ف��ط  م���ن 

بالوليات �ملتحدة قبيل و�صول �لعا�صفة.

وقالت م�صادر لرويرز �إن جلنة تابعة 

�لبلد�ن �مل�صدرة للبرول )�أوبك(  ملنظمة 

�أوبك+،  يعرف مبجموعة  فيما  وحلفائها، 

جت��ت��م��ع �ل���ي���وم ل��ل��ن��ظ��ر يف و����ص���ع �ل�����ص��وق 

بتخفي�صات  تو�صي  �أن  �مل�صتبعد  من  لكن 

�إ���ص��اف��ي��ة لإن��ت��اج �ل��ن��ف��ط ع��ل��ى �ل��رغ��م من 

تر�جع �لأ�صعار يف �لآونة �لأخرة.
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االنباط- وكاالت

اأع����ل����ن����ت ����س���رك���ة �����س����وين ال���ي���اب���ان���ي���ة، 

اجل���ي���ل اجل��دي��د  م��ن�����س��ة  اأن  الأرب�����ع�����اء، 

�ستطرح   ”5 �ستي�سن  “بالي  ل���أل��ع��اب 

دولر   499.99 ب�سعر  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��ر  يف 

م�سغل  دون  من  لن�سخة  دولر  و399.99 

اأقرا�ص.

ومي������ه������د الإع������������������ن ع��������ن ال���������س����ع����ر 

ال���ط���ري���ق اأم������ام م��ن��اف�����س��ة ب���ن م��ن�����س��ت��ي 

التي  بوك�ص”  و”اإك�ص  “ب�ي�ستي�سن” 
ال��ع��ام،  نهاية  يف  مايكرو�سوفت  ت�سنعها 

م���ع اإق����ب����ال امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن ع��ل��ى امل��ن�����س��ات 

الأف�سل التي تقدم لهم األعابا ح�سرية.

الأ�سبوع  اأعلنت  مايكرو�سوفت  وكانت 

“اإك�ص”  الن�سخة  �ستطرح  اأن��ه��ا  امل��ا���س��ي 

للبيع  بوك�ص”  “اإك�ص  األعاب  من�سة  من 

 499.99 ب�سعر  ن��وف��م��ر  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف 

دولر فيما �ستبيع الن�سخة اإ�ص الأقل قوة 

ب�سعر 299.99 دولر.

منح  اأن  على  بوك�ص”  “اإك�ص  وتراهن 

خماطر  �سيجب  الخ��ت��ي��ار،  امل�ستهلكن 

اإط�ق جهازين متمايزين يف وقت واحد.

وق�����ال ج��ي��ل��ه��رم ف���رن���ان���دي���ز، امل��ح��ل��ل 

الألعاب  زوو” لتحليل  نيو  “�سركة  لدى 

و”اإك�ص   ”5 �ستي�سن  “بالي  ن�سختي  اإن 

ال�����س��ع��ر،  ب��ن��ف�����ص  اإك�ص” ت��ب��اع��ان  ب��وك�����ص 

ن�سخة  مقابل  دولر   399.99 �سعر  لكن 

“يقدم   ”5 �ستي�سن  “بالي  م��ن  رقمية 

فيما  اإ���س��اف��ي��ة  كلفة  دون  ك��ب��را  خ�سما 

اأو اجلهاز ف�س� عن قارئ  يتعلق بالأداء 

الأقرا�ص”، وفق ما نقلت “رويرتز«.

وم��ن الأل��ع��اب اجل��دي��دة ال��ت��ي ك�سفت 

“فاينال  ���س��ت��ي�����س��ن  ب�����ي  م��ن�����س��ة  ع��ن��ه��ا 

فانت�سي 16” من �سكوير اإنيك�ص،  و”جاد 

�ستوديو  م��ون��ي��ك��ا  ���س��ان��ت��ا  م��ن  وور”  اأوف 

التابع ل�سوين و”هاري بوتر«.

اجلديدة  الألعاب  عن  الإع���ن  ويعزز 

يف  �ستي�سن”  “بالي  حم����ت����وى  م�����ن 

جمموعة  ع��ن  ي��ون��ي��و  يف  ك�سفها  اأع���ق���اب 

مايلز  “�سبايدرمان:  منها  الأل��ع��اب  من 

مورالي�ص«.

متاحة  اللعبة  ه��ذه  اإن  ���س��وين  وق��ال��ت 

.4 اأي�سا على ب�ي �ستي�سن 

وك���ان���ت ����س���وين، ن��ف��ت يف وق����ت ���س��اب��ق 

الأربعاء، اأنباء عن خف�ص اإنتاجها املتوقع 

“بالي �ستي�سن 5«. ملن�سة 

نغر  “مل  اليابانية:  ال�سركة  وق��ال��ت 

رق����م اإن���ت���اج ب�����ي ���س��ت��ي�����س��ن 5 م��ن��ذ ب��دء 

الإنتاج ال�سخم”، وفق ما نقلت “البوابة 

التقنية«. ل�أخبار  العربية 

وت�����س��ب��ب ف���رو����ص ك����ورون����ا يف زي����ادة 

نحو  على  لتوقعاتها  اليابانية  ال�سركة 

حاد، مع ازدهار �سوق من�سات الألعاب.

وعززت �سركة الإلكرتونيات العم�قة 

امل��وردي��ن  م��ع  الطلبات  امل��ا���س��ي  يوليو  يف 

حت�����س��ًب��ا ل���زي���ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى يف م��و���س��م 

ال����ع����ط�����ت وم������ا ب����ع����ده، ح���ي���ث ي��ق�����س��ي 

ب�سبب  املنزل  الوقت يف  املزيد من  النا�ص 

الفرو�ص.

االنباط- وكاالت

اأيام قليلة من الإع�ن عن ك�سف  بعد 

والف�ساء  ال��ط��ران  اإدارة  ت��در���ص  م��ث��ر، 

الأم����رك����ي����ة )ن����ا�����س����ا( امل����واف����ق����ة، ع��ل��ى 

م��ق��رتح��ن ب��اإر���س��ال م��ه��م��ات اإىل ك��واك��ب 

اأخرى، اإحداها مهمة اإىل كوكب الزهرة، 

يقول علماء اإنها قد ت�ساعد يف معرفة ما 

اإذا كانت به مقومات حياة.

ك�����س��ف،  دويل  ب���ح���ث���ي  ف����ري����ق  وك�������ان 

وج��ود  احتمال  دلئ��ل على  ع��ن  الث��ن��ن، 

م���ي���ك���روب���ات يف ����ُس���ح���ب ك���وك���ب ال���زه���رة 

لغاز  اآث���ار  يف  تتمثل  احلم�سية،  ���س��دي��دة 

ال��ف��و���س��ف��ن ال����ذي ت��ن��ت��ج��ه ع��ل��ى الأر�����ص 

من  اخل��ال��ي��ة  البيئة  يف  تنت�سر  بكتريا 

الأك�سجن.

على  قويا  دلي�  الكت�ساف  هذا  وقدم 

احتمال وجود �سكل للحياة خارج الأر�ص.

ق��ائ��م��ة  ن���ا����س���ا  ف����راي����ر، و����س���ع���ت  ويف 

ق�������س���رة ب���ه���ا اأرب�������ع م���ه���م���ات م��ق��رتح��ة 

و�ستطلق  حاليا.  جلانها  اإح��دى  تدر�سها 

اآلين اإىل كوكب  مهمتان منها م�سبارين 

الزهرة.

واملهمة “دافين�سي” واحدة من هاتن 

الغ�ف  اإىل  م�سبارا  و�سرت�سل  املهمتن 

اجلوي للكوكب.

وقال ديفيد جرين�سبون، عامل الأحياء 

مهمة  م��ق��رتح  يف  ي�سارك  ال��ذي  الفلكية 

“دافين�سي  الث�ثاء  دافين�سي+، لرويرتز 

هي اخليار املنطقي اإذا كنت تريد متابعة 

ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذا الأم�������ر.. لأن 

لذلك هي الذهاب اإىل هناك ومعرفة ما 

يدور يف الغ�ف اجلوي«.

للحياة  �سكل  اأي  عن  البحث  يكن  ومل 

ال�سم�سية  امل��ج��م��وع��ة  يف  اآخ����ر  م��ك��ان  يف 

ويف  قبل.  م��ن  ال��زه��رة  كوكب  على  يركز 

يوليو، اأطلقت “نا�سا” مركبة من اجليل 

كانت  رمبا  حياة،  اآث��ار  عن  للبحث  املقبل 

يف املا�سي، على كوكب املريخ.

اجلمعة    18  /  9  / 2020

 الجيل السادس..أميركا تصنع 
نموذجا أوليا من

 »المقاتلة الغامضة«

 نيويورك تلقي أطنانا من السكك 
الحديدية بالمحيط.. والهدف رائع

االنباط-وكاالت

يف  الأمركية  اجلوية  القوات  اأنهت 

من  ملقاتلتها  اأويل  منوذج  جتهيز  ال�سر 

تو�سف  التي  )ال�ساد�ص(،  املقبل  اجليل 

موقع  ك�سف  ما  ح�سب  بـ”الغام�سة”، 

نيوز«. “ديفين�ص 
وق����ال امل�������س���وؤول يف ال���ق���وات اجل��وي��ة 

الأم����رك����ي����ة، وي�����ل روب�������ر، يف م��ق��اب��ل��ة 

بت�سميم  بالفعل  قمنا  “لقد  ح�سرية 

ملقاتلتنا  اأويل  من����وذج  وت��ق��دمي  وب��ن��اء 

من اجليل التايل.. نحن على ا�ستعداد 

للذهاب اأبعد من ذلك«.

ك��ل  اأن  نيوز”  “ديفين�ص  وذك������ر 

ال���ت���ف���ا����س���ي���ل ح������ول امل���ق���ات���ل���ة ���س��ت��ظ��ل 

الت�سنيف  ب�سبب  وذل���ك  “غام�سة” 
ال��ق��ادم من  “اجليل  ل��رن��ام��ج  ال�����س��ري 

اجلوية«. الهيمنة 

ال��رن��ام��ج خمتلف  ه���ذا  و���س��ي�����س��م��ل 

اأن��ظ��م��ة احل���رب اجل��وي��ة م��ن مقات�ت 

�سبكية  ومن�سات  طيار  بدون  وطائرات 

يف الف�ساء والإنرتنت.

وامتنع روبر عن التعليق ب�ساأن عدد 

ت�سنيعها،  مت  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  من���اذج 

ك���م���ا مل ي��ك�����س��ف م���ت���ى واأي�������ن ح��دث��ت 

عن  ال��ك�����س��ف  ورف�����ص  الأوىل.  ال��رح��ل��ة 

اأي جانب من جوانب ت�سميم الطائرة 

وتقنياتها.

اأن  ه���و  ه����ذا  ك���ل  يف  “الأهم  وت���اب���ع 

ت�ستطيع  اأن��ه��ا  اأث��ب��ت��ت  ال��ق��وات اجل��وي��ة 

املتقدمة  الت�سنيع  تقنيات  ا���س��ت��خ��دام 

واملتطورة يف ت�سميم ن�سخة افرتا�سية 

اإىل  النتقال  ثم  املقبلة،  مقاتلتها  من 

والتحليق«. البناء 

اخلم�سن  م��دار  على  اأن��ه  اإىل  ي�سار 

ع���ام���ا امل���ا����س���ي���ة، ت�������س���اءل���ت ال���ق���اع���دة 

�سركات   10 م��ن  الأم��رك��ي��ة  ال�سناعية 

م�����س��ن��ع��ة ق��������ادرة ع���ل���ى ب����ن����اء م��ق��ات��ل��ة 

م��ت��ق��دم��ة اإىل ث����ث ���س��رك��ات دف��اع��ي��ة 

ف����ق����ط )ل����وك����ه����ي����د م������ارت������ن وب���وي���ن���غ 

ونورثروب غرومان(.

ومي����ت����د ال����وق����ت ال�������ذي ت�����س��ت��غ��رق��ه 

عملية  م��ن  ل�نتقال  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 

ب��ح��ث وت�����س��م��ي��م م��ق��ات��ل��ة ج���دي���دة اإىل 

“الإنتاج الكامل” من ب�سع �سنوات اإىل 
عدة عقود.

ومت��ت��ل��ك ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ح��ال��ي��ا 

م��ن  الأوىل  وه�����ي   ،35 اإف  امل���ق���ات���ل���ة 

تعد  والتي  اخلام�ص،  اجليل  مقات�ت 

الأكرث تطورا يف العامل.

االنباط- وكاالت

ن��ي��وي��ورك، الأرب��ع��اء،  األ��ق��ت �سفن يف 

ب���ع���رب���ات ���س��ك��ك ح���دي���دي���ة ق���دمي���ة يف 

لبناء  الأط��ل�����س��ي، يف حم��اول��ة  امل��ح��ي��ط 

���س��ع��اب م��رج��ان��ي��ة ا���س��ط��ن��اع��ي��ة جت��ذب 

والغوا�سن. الأ�سماك 

واأل���ق���ى ح��اك��م ال���ولي���ة الأم��رك��ي��ة، 

اأن�����درو ك���وم���و، ك��ل��م��ة ع��ل��ى م���ن ق���ارب 

متحرك، حيث بداأت ال�سفن يف اإ�سقاط 

عربات �سكك حديدية فولذية، تزن ما 

ي�سل اإىل 21 طًنا قبالة �ساطئ جونز يف 

اآي�ند. لونغ 

وج���رى اإغ����راق ج���زء م��ن ال�����س��ي��ارات 

ب��ه��ا يف منطقة  ال��ت��رع  ال��ت��ي مت  الـــــ75 

�سيلقى  فيما  القريبة،  ري��ف  هام�ستيد 

ال��ب��ع�����ص الآخ����ر يف ال�����س��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���� 11 الأخ����رى ب��ال��ولي��ة، 

اأم� يف حتفيز م�سايد الأ�سماك.

وا���س��ت��خ��دم ب��رن��ام��ج ح��ك��وم��ي اأن�����س��ئ 

القطر  ق��وارب  �سيء من  قبل عقود كل 

اإىل اأنقا�ص من ج�سر تابان زي لإن�ساء 

نقلت  ما  وف��ق  املرجانية،  ال�سعاب  ه��ذه 

بر�ص«. “اأ�سو�سيتد 

اإن  ب��ال��ولي��ة  البيئة  م�����س��وؤول��و  وق���ال 

حتى  �ساعتن  حوايل  �سي�ستغرق  الأمر 

ت�����س��ت��ق��ر ال�����س��ي��ارات يف ال���روا����س���ب. ثم 

ال���ب���دء يف احل��ك��م على  مي��ك��ن ل��ل��ع��م��ال 

 - املائية  الكائنات  و�سول  �سرعة  مدى 

الدلفن  اإىل  الطحالب  من  �سيء  كل 

القر�ص. واأ�سماك 

االنباط- وكاالت

ت��ن��م��و اإن�����اث اأ����س���م���اك ال��ق��ر���ص احل��وت��ي 

تنمو  فالإناث  متفاوتة،  مبعدلت  وذكورها 

اأ�سخم كثرا  ت�سبح  تنمو  لكنها حن  اأبطاأ 

درا�سة  عنه  ك�سفت  م��ا  ح�سب  ال��ذك��ور،  م��ن 

عن طبيعة هذا النوع، اأكر اأ�سماك الأر�ص 

حجما.

وقال باحثون، الأربعاء، اإنهم تتبعوا منو 

�سنوات  ع�سر  م��دى  ع��ل��ى  ح��وت��ي��ا  ق��ر���س��ا   54

يف م��ن��ط��ق��ة ن��ي��ن��غ��ال��و ري���ف ق��ب��ال��ة ال�����س��اح��ل 

ال��غ��رب��ي لأ���س��رتال��ي��ا، وال��ت��ي ت��ه��اج��ر اإل��ي��ه��ا 

التي ت�سبح  الأ�سماك  املئات من هذه  �سنويا 

ببطء واملعر�سة خلطر النقرا�ص.

وك�سفت الدرا�سة اأن الذكور تنمو بوترة 

اإىل  طولها  وي�سل  الإن��اث  من  قلي�  اأ�سرع 

حوايل ثمانية اأمتار بعد البلوغ الذي يكون 

الإن��اث  اأم��ا  تقريبا.  عاما  الث�ثن  �سن  يف 

عند  م���رتا   14 ح���وايل  اإىل  ط��ول��ه��ا  في�سل 

مرحلة البلوغ يف �سن اخلم�سن تقريبا.

اأن  ميكنها  احليتان  ق��رو���ص  اأن  وُيعتقد 

100ع��ام و150 عاما.  ي��رتاوح بن  ملا  تعي�ص 

اإىل حوايل  اأكر قر�ص حوتي  وو�سل طول 

18 مرتا.

وق������ال م������ارك م���ي���ك���ان، ع�����امل الأح����ي����اء 

ال���ب���ح���ري���ة يف امل���ع���ه���د الأ������س�����رتايل ل��ع��ل��وم 

دوري��ة  ن�سرته  ال��ذي  البحث  وقائد  البحار 

)فرونترز اإن مارين �ساين�ص( اأو )احلدود 

قرو�ص  مييز  “ما  اإن  البحرية(،  العلوم  يف 

ع��ددا هائ� من  الإن��اث حتمل  اأن  احليتان 

ال��واح��دة.  امل���رة  يف   300 اإىل  ي�سل  ال�سغار 

وح��م��ل ه���ذا ال���ع���دد ال�����س��خ��م داخ����ل ج�سم 

الأنثى ي�ستلزم بالطبع حجما كبرا«.

وي��ح��م��ل ال���ق���ر����ص احل���وت���ي ل���ون���ا ب��ن��ي��ا-

رم����ادي����ا ع��ل��ي��ه ب���ق���ع ب���ي�������س���اء م����ن ال��ظ��ه��ر 

واجلوانب ولونا اأبي�ص من البطن.

كبرة  م�سافات  الأ���س��م��اك  ه��ذه  وتقطع 

ال��غ��ذاء  امل��ح��ي��ط��ات ال���س��ت��وائ��ي��ة لتجد  ع��ر 

الذي يكفيها من العوالق البحرية.

اأجريناها  التي  “الدرا�سة  ميكان  وق��ال 

لها انعكا�سات مهمة على حماية الطبيعة«.

�سنوات  ي�ستغرق  الأم��ر  كان  “اإذا  وتابع: 

هذه  ت�سل  حتى  اأك��رث،  اأو  عاما   30 عديدة، 

احل��ي��وان��ات اإىل ال��ب��ل��وغ، ف��ه��ن��اك ت��ه��دي��دات 

بال�سفن  وال���س��ط��دام  ال�سيد  مثل  ك��ث��رة 

لها  تت�سنى  اأن  ق��ب��ل  م��ن��ه��ا  ت��ن��ال  اأن  مي��ك��ن 

التنا�سل مما يجعل خطط احلفاظ  فر�سة 

على هذه الكائنات مهمة ملحة«.

 بحث جديد: أضخم أسماك األرض.. أنثى

 »ناسا« تتحرك سريعا 
لتأكيد »الحياة« على 

كوكب الزهرة

 رسميا.. سوني تعلن 
سعر وموعد طرح 
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االنباط-وكاالت

 The Times ����ص���ح���ي���ف���ة  ك�������ص���ف���ت 

املتطرفني  م��ن  جم��م��وع��ة  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

“داع�ش”،  ال����دول����ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل���رت���ب���ط���ني 

ت�صتهر  الهندي،  املحيط  يف  جزر   4 اجتاحوا 

ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال���ري���ة ال��ف��ري��دة وم��ن��ت��ج��ع��ات��ه��ا 

اأم��روا  املتمردين  اإن  �شهود  وق��ال  ال��ف��اخ��رة، 

����ش���ك���ان اجل�������زر ال����واق����ع����ة ق���ب���ال���ة ����ش���واح���ل 

موزمبيق مبغادرتها، قبل اأن ي�شعلوا النار يف 

منازل واأماكن اإقامة �شياحية. 

ي��اأت��ي ال���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى اجل����زر، الأ���ش��ب��وع 

بلدة  على  ال�شيطرة  م��ن  �شهر  بعد  املا�شي، 

ال�شاحلية ال�شرتاتيجية،  موكيمبوا دا برايا 

ب���ال���ق���رب  مل���وزم���ب���ي���ق،  ال������ر ال���رئ���ي�������ش���ي  يف 

ال��غ��از  لت�شييل  م��ن�����ش��اأة  م�����ش��روع  م��وق��ع  م��ن 

الطبيعي، وهو اأحد اأكر م�شروعات التنقيب 

عن الغاز ال�شتثمارية يف اإفريقيا.

ع��ا���ش��م��ة ج��دي��دة ل��ل��م��ت��م��ردي��ن: اأظ��ه��رت 

�شور ُن�شرت على مواقع التوا�شل الجتماعي 

وعربات  البحر  على  مطلة  فيات  اح��رتاق 

�شبق  ال��ت��ي  “فاميزي”،  ج��زي��رة  يف  ���ش��ف��اري 

املمثل  مثل  م�شهورة،  �شخ�شيات  زارت��ه��ا  اأن 

بونو،  الأي��رل��ن��دي  واملو�شيقي  ك��ري��غ،  دان��ي��ال 

�شهر  لق�شاء  اأمري موناكو،  األ��رت،  والأم��ري 

ع�شله.

باأن  املحليني  ال�شكان  املتمردون  اأبلغ  كما 

البلدة �شت�شبح عا�شمتهم اجلديدة، و�شتدار 

الأمور فيها وفق ال�شريعة الإ�شامية.

اأن  اأو���ش��ح  الريطانية  ال�شحيفة  تقرير 

وجراأتهم  النارية  لقوتهم  املتمردين  تعزيز 

واملرتزقة  املحا�شرة  احلكومية  بالقوات  اأديا 

الأج���ان���ب اإىل ا���ش��ت��ن��ف��اد م���ا ل��دي��ه��م مل��واك��ب��ة 

الهجوم. فيما يتكهن حمللون باأن الأرخبيل 

�شُي�شتخدم لإن�شاء قواعد ميكن من خالها 

با�شتخدام  الرئي�شي،  الر  على  هجمات  �شن 

ال���ش��ت��ي��اء عليها خ��ال  ال��ت��ي مت  ال���ق���وارب 

املا�شي. ال�شهر  هجوم 

وك��ال��ة  اأوردت  ف��ي��م��ا  امل�����وت:  اأو  ال���ه���روب 

ال�شكان  اأح���د  ع��ن  ن��ق��ًا  الفرن�شية،  الأن��ب��اء 

املتمردين  اأن  ميكونغو،  جزيرة  يف  املحليني 

ل��ي��ًا واع��ت��ق��ل��وا اجلميع.  ب��ال��ق��وارب  و���ش��ل��وا 

اأم��ام  اأغ��ل��ق��ت  وك��ان��ت موزمبيق وج��زره��ا ق��د 

ال�����ش��ي��اح م��ن��ذ ف��ر���ض ق��ي��ود ال�����ش��ف��ر مل��واج��ه��ة 

جائحة كورونا. ويقول ال�شاهد اإن املتمردين 

اأن  اأردمت  اإذا  “)اهربوا  ل��ل�����ش��ك��ان:  ق���ال���وا 

تعي�شوا(. ومن ثم غادر اجلميع اجلزيرة”.

م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، ا����ش���ط���رت ����ش���رك���ات 

الغاز  م�����ش��روع��ات  يف  ت�شتثمر  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 

بناء  اإىل  ديلغاو  كابو  �شواحل مقاطعة  قبالة 

العمل،  ا���ش��ط��راب  لتجنب  ج��دي��دة  م��ن�����ش��اآت 

الإم���داد  ط��رق  على  املتمردين  �شيطرة  بعد 

املحيطة  ال��ق��رى  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الرئي�شية، 

بحقل الغاز باتت ُتداهم بانتظام.

التمرد  اأن  ُيذكر  تعذيب وقطع للروؤو�ض: 

من  بالقرب  �شنوات  ثاث  قبل  اندلع  ال��ذي 

احلدود مع تنزانيا كان قد �شهد مقتل اأكرث 

اآخرين.  األفاً   250 ون��زوح  �شخ�ض   1500 من 

ون��ق��ل ال��ف��ارون وق��ت��ه��ا ���ش��ه��ادات ع��ن تعذيب 

وقطع للروؤو�ض واإحراق قرى باأكملها.

انتماءاتهم،  امل�شلحون  اأخفى  البداية،  يف 

ورف�������ش���ت احل���ك���وم���ة مت���رده���م ب��اع��ت��ب��اره��م 

اأن���ه يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ادع��ت  جم��رم��ني، اإل 

“ولية  ا����ش���م  ن��ف�����ش��ه��ا  ت��ط��ل��ق ع��ل��ى  ج��م��اع��ة 

داع�ض،  وتتبع  الإ�شامية”،  اإفريقيا  و�شط 

التمرد. م�شوؤوليتها عن 

مل يجِن �شكان كابو ديلغاو البالغ عددهم 

الرثوة  ثمار  من  القليل  �شوى  ن�شمة  مليون 

ت�شمل  وال��ت��ي  للمنطقة،  الهائلة  الطبيعية 

اأك����ر م��ن��ج��م ل��ل��ي��اق��وت يف ال���ع���امل، غ���ري اأن 

امل��ن��ط��ق��ة امل��ه��م�����ش��ة مت���ام���اً ت��ع��ت��ر ح��ا���ش��ن��ة 

املتطرفني.  لتجنيد  منا�شبة 

ُيعرف  مل��ا  الأخ���رية  ال��ت��ط��ورات  �شكلت  كما 

جديدة  حت��ول  نقطَة  اإفريقيا  و�شط  بولية 

يف ال�شراع الذي ت�شهده املنطقة، خا�شة مع 

“فاغرن”  ا�شطرار جمموعات املرتزقة مثل 

الرو�شية التي مت ن�شرها ملواجهة املتمردين، 

اإىل الرتاجع بفعل قوة الهجمات.

تقول  ال�شياق،  ه��ذا  يف  م��ت��ط��ورة:  ق���درات 

ج��ا���ش��م��ني اأوب�����رم�����ان، امل��ح��ل��ل��ة يف م�����ش��روع 

امل�شلحة”  وال���ن���زاع���ات  الأح�����داث  “بيانات 
الآن  امل��ت��م��ردون  “يتمتع   :)ACLED(

فهم  ب�شرعة.  تتطور  قوية  بحرية  ب��ق��درات 

ي��غ��ل��ق��ون امل��ن��ط��ق��ة ب����راً وب���ح���راً، وي��ف��ر���ش��ون 

عليها”. هيمنتهم 

ال��دول��ة  تنظيم  اإن  حم��ل��ل��ون  ي��ق��ول  فيما 

الإ�شامية لديه طموحات منذ فرتة طويلة 

بالوكالة”  “امتياز  ح���ق���وق  ت��اأ���ش��ي�����ض  اإىل 

ال�����ش��راع  م��ن��اط��ق  يف  ل���ه   )franchise(

باإفريقيا. و�شبق اأن هدد ال�شهر املا�شي ب�شن 

ن�شرت  هي  اإذا  اإفريقيا  جنوب  على  هجمات 

قوات لدعم جارتها.

عماق   ،Total “توتال”  �صركة  كانت 

ال��ن��ف��ط ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ق���د اأع���ل���ن���ت ال��ت��زام��ه��ا 

يف  دولر  م��ل��ي��ار   50 اإىل  ي�شل  م��ا  با�شتثمار 

م�شروعات الغاز الطبيعي امل�شال يف املنطقة، 

حتول  اأن  املوزمبيقيون  ي��اأم��ل  �شفقة  وه��ي 

غرار  على  غنية،  دول��ة  اإىل  الفقرية  دولتهم 

دول اخلليج النفطية. 

لي�ض  اإنه  املحليون  القادة  يقول  ذلك،  مع 

تلك  اأن  ع��ل��ى  الآن  ح��ت��ى  ك��ث��رية  اأدل�����ة  ث��م��ة 

الوظائف  من  العديد  �شتوفر  ال�شتثمارات 

اأو الأرباح للمجتمعات املحلية يف املنطقة.

االنباط-عمان

 ق����ال ال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ال��رئ��ا���ش��ة 

اأب����و ردي���ن���ة، اإن ���ش��ي��ا���ش��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ن��ب��ي��ل 

ال��ت��ه��دي��د وال�����ش��غ��وط امل�����ش��ت��م��رة وحم����اولت 

عبا�ض  حم��م��ود  للرئي�ض  الأم���ريك���ي  الب���ت���زاز 

الف�شل والقيادة، �شيكون م�شريها 

واأ�شاف اأبو ردينة يف ت�شريح نقلته الوكالة 

الفل�شطيني  �شعبنا  ان   “ “وفا”،  الر�شمية 

ه���و وح�����ده م���ن ي���ق���رر ق���ي���ادت���ه وف����ق الأ���ش�����ض 

التحرير  منظمة  اأر�شتها  التي  الدميقراطية 

الفل�شطينية يف احلياة ال�شيا�شية الفل�شطينية، 

ولي�ض عر التهديد والوعيد و�شيا�شة البتزاز 

ال��رخ��ي�����ش��ة ال��ت��ي ي��ح��اول �شفري ام��ريك��ا ل��دى 

اإ�شرائيل ديفيد فريدمان من خالها ال�شغط 

الفل�شطيني” �شعبنا  قيادة  على 

وامل���وؤام���رات  امل�����ش��ب��وه��ة  “احلمات  وت��اب��ع: 

ال���ه���ادف���ة ل��ت�����ش��ف��ي��ة ق�����ش��ي��ت��ن��ا ال���وط���ن���ي���ة، ويف 

م��ق��دم��ت��ه��ا ق�����ش��ي��ة ال���ق���د����ض وم���ق���د����ش���ات���ه���ا، 

ل  الفل�شطيني  �شعبنا  رم���وز  ع��ل��ى  وال��ه��ج��م��ة 

ال��ذي  ه��و  الفل�شطيني  �شعبنا  وان  لها،  قيمة 

�شري�شم خارطته، ويختار قيادته التي حتافظ 

نحيد  لن  التي  وثوابته  الوطنية  حقوقه  على 

عنها”

باأي  يكون  لن  ال�شام  اإن  ردي��ن��ة،  اأب��و  وق��ال 

متاماً،  مرفو�ض  وال�شم  التطبيع  واإن  ثمن، 

م��وؤك��دا اأن ال���ش��ط��ف��اف ال��وط��ن��ي خ��ل��ف ق��ي��ادة 

الرئي�ض حممود عبا�ض يف مواجهة هذا امل�شهد 

مواجهة  ويف  املنطقة،  ت�شهده  ال��ذي  الغريب 

الوطنية  ال���ش��ول  ق��واع��د  ع��ن  البع�ض  خ��روج 

اجل���ام���ع���ة، ه���و ال����رد الم���ث���ل ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 

الرتهات

للتنازل  حم��اول��ة  اأي���ة  مت��ري��ر  اأن  واأ����ش���اف 

اية  قبل  من  الوطنية  والثوابت  املقد�شات  عن 

جهة كانت �شيكون م�شريها الف�شل متاماً كما 

وحتى  بلفور  وع��د  منذ  امل���وؤام���رات  ك��ل  ف�شلت 

ترامب �شفقة 

عبا�ض  الرئي�ض  �شمود  “اأن  الناطق،  واأك��د 

على  وحفاظه  ال�شت�شام  �شيا�شة  مواجهة  يف 

ال��ق��د���ض، هو  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  الوطنية  ال��ث��واب��ت 

و���ش��ري���ش��م  ف��ل�����ش��ط��ني،  م�شتقبل  ي��ح��دد  ال����ذي 

املنطقة” معامل 

االنباط-عمان

ع���ل���ق امل���ت���ح���دث ال���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م ت��ي��ار 

ال�����ش����اح ال���دمي���ق���راط���ي يف ح���رك���ة ف��ت��ح، 

دمي������رتي دل����ي����اين، ع���ل���ى م����ا ق���ال���ه ���ش��ف��ري 

اإ�شرائيل  لدى  المريكية  املتحدة  الوليات 

الدارة  ت��ف��ك��ري  ح����ول  ف���ري���دم���ان،  دي��ف��ي��د 

كزعيم  دح��ان  حممد  بالنائب  الأمريكية 

فريدمان  ك��ام  ب��اأن  الفل�شطيني،  لل�شعب 

مرفو�ض ومدان وغري مقبول دحان قبل 

باأن  مبقولته:  م��ذك��راً  اآخ��ر،  فل�شطيني  اأي 

ال��ذي  ال��وح��ي��د  ه��و  الفل�شطيني  “ال�شعب 
يختار قيادته عر �شناديق القرتاع”

الإ������ش�����اح  ت����ي����ار  اإن  دل������ي������اين،  وق��������ال 

ال���دمي���ق���راط���ي يف ح���رك���ة ف��ت��ح ق���د ط��ال��ب 

انتخابات  بعقد  يطالب  وم��ازال  مرات  عدة 

رئ��ا���ش��ي��ة وت�����ش��ري��ع��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ع��د م���رور 

الأوىل  ع��ل��ى  ع��ام��اً  ع�شر  خم�شة  م��ن  اأك���رث 

عقد  كون  الثانية،  على  عاماً  ع�شر  واأربعة 

يف  عليها  واملن�شو�ض  ال��ع��ام��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

وطني  ا�شتحقاق  هي  الفل�شطيني  القانون 

دفع ثمنه اأبناء �شعبنا بالدم

مبثابة  اأنها  فريدمان  اأق��وال  اأن  واعتر 

اإه����ان����ة ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وخ���ارج���ة 

ع���ن الأ����ش���ول ال��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وت���دخ���ل يف 

حلالة  وانعكا�ض  ال��داخ��ل��ي��ة،  �شعبنا  ���ش��وؤون 

العقلية  تعك�ض  عن�شري  وا���ش��ت��ع��اء  ت��ك��ُر 

التي  املتطرفة  الإ�شرائيلية  ال�شتيطانية 

ت��ت��ح��ك��م ب��ت�����ش��رف��ات، وق�������رارات وت��ف��وه��ات 

�شفري البيت الأبي�ض لدى دولة الحتال

يا�شر  ال�شهيد  ال��رئ��ي�����ض  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

عرفات ترك فينا اإرثاً �شيا�شياً وا�شحاً، وهو 

الفل�شطيني ال  ياأتي رئي�ض لل�شعب  اأنه لن 

واأن �شندوق  الفل�شطينيني وحدهم،  باإرادة 

الن���ت���خ���اب���ات ه���و وح�����ده ال�����ذي ي���ق���رر من 

�شياأتي رئي�شاً، ول جمال اأمام العامل، واأوله 

لإرادة  الإذع����ان  ���ش��وى  الأم��ري��ك��ي��ة،  الدارة 

�شعبنا عر �شناديق القرتاع

االنباط-عمان

اأك�����دت م��وؤ���ش�����ش��ة م��ه��ج��ة ال��ق��د���ض ل��ل�����ش��ه��داء 

والأ����ش���رى واجل��رح��ى ام�����ض؛ اأن الأ���ش��ري ماهر 

ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ح�����ش��ن الأخ���ر����ض وال�����ذي م���ازال 

لليوم )53(  الطعام  املفتوح عن  اإ�شرابه  يوا�شل 

ع��ل��ى ال��ت��وايل رف�����ش��اً ل��ق��رار �شلطات الح��ت��ال 

يف  ب��ات  الإداري  لاعتقال  حتويله  ال�شهيوين 

���ش��ح��ي خ��ط��ري ح��ي��ث يحتجز يف م�شفى  و���ش��ع 

ك��اب��ان يف ال��داخ��ل املحتل حت��ت ح��را���ش��ة ق��وات 

م�شلحة �شجون الحتال

واأف������ادت م��ه��ج��ة ال��ق��د���ض م���ن خ���ال ر���ش��ال��ة 

حمتجز  الأخ���ر����ض  م��اه��ر  الأ���ش��ري  اأن  و�شلتها، 

ب��و���ش��ع �شحي خ��ط��ري ج���داً،  ك��اب��ان  يف م�شفى 

حيث بات ل يقوى على احلركة ويازم ال�شرير 

ولي�ض  وروؤي���ت���ه م�شو�شة  ���ش��اع��ة،   24 م���دار  ع��ل��ى 

ويعاين  ي�شاراً،  ول  مييناً  ل  النظر  با�شتطاعته 

من �شعف يف الرتكيز، وال�شمع �شعيف، وهناك 

اأنحاء اجل�شم،  واأوج���اع يف كل  الفم،  تقرحات يف 

ودوخ��ة �شديدة وفقدان حاد يف وزن��ه، كما يعاين 

من غيبوبة متقطعة

�شغوطات  ه��ن��اك  اإن  ال��ق��د���ض  وق��ال��ت مهجة 

كثرية من قبل اأطباء م�شفى كابان وال�شجانني 

ال���ت���اب���ع���ني مل�����ش��ل��ح��ة ����ش���ج���ون الح�����ت�����ال ع��ل��ى 

ال�شيئة  ملعاملتهم  ب��الإ���ش��اف��ة  الأخ��ر���ض  الأ���ش��ري 

له والااإن�شانية، حيث اأنه بالرغم من التدهور 

احل����اد يف و���ش��ع��ه ال�����ش��ح��ي وع����دم ق���درت���ه على 

اأق��ل �شيء وه��ي زجاجة  احل��رك��ة ل يقدمون ل��ه 

وخمابراته  الح��ت��ال  ميثلون  باعتبارهم  امل���اء، 

امل��ج��رم��ة واأ���ش��اف��ت مهجة ال��ق��د���ض اأن الأط��ب��اء 

لإعطائه  ال��ق��وة  با�شتعمال  يهددونه  ال�شهاينة 

املدعمات عن طريق الوريد اإل اأنه يرف�ض ذلك 

ب�شكل تام، ومازال م�شراً على اإ�شرابه حتى اإنهاء 

قرار العتقال الإداري بحقه واحلرية

ق���وات  اأن  اإىل  ال�����ق�����د���ض  م��ه�����ج�����ة  واأ������ش�����ارت 

الأخر�ض  املجاهد  اعتقلت  ال�شهيوين  الحتال 

عن  اإ�شرابه  عن  واأعلن  2020/07/27م،  بتاريخ 

ق��وات الحتال،  اأثناء اعتقاله من قبل  الطعام 

وق��ررت ما ت�شمى املحكمة العليا ال�شهيونية يف 

يف  بالقرار  النطق  تاأجيل  اأم�ض  املحتلة  القد�ض 

اإح�شار  امل��ق��دم م��ن حماميته حل��ني  الل��ت��م��ا���ض 

النيابة الع�شكرية تقريراً جديداً بحالته ال�شحية 

بالرغم من خطورة  لتقرر يف اللتما�ض، وذل��ك 

حالته ال�شحية من جهتها حملت موؤ�ش�شة مهجة 

القد�ض حكومة الحتال ال�شهيوين وم�شلحة 

الأ���ش��ري  ح��ي��اة  ع��ن  الكاملة  امل�شوؤولية  �شجونها 

ماهر الأخر�ض حمذرًة من التبعات التي �شتطراأ 

يف حال فقدان حياته �شواء يف داخل ال�شجون اأو 

خارجها، ودعت املوؤ�ش�شات الإن�شانية واحلقوقية 

الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  راأ�شها  وعلى 

ال��ت��اب��ع لهيئة الأمم  وجم��ل�����ض ح��ق��وق الإن�����ش��ان 

املتحدة للقيام بدورها الإن�شاين واإل��زام �شلطات 

الحتال باإنهاء قرار العتقال الإداري التع�شفي 

بحق الأ�شري الأخر�ض وو�شع حد لهذه ال�شيا�شة 

العن�شرية بحق املعتقلني الإداريني بدون اتهام

جدير بالذكر اأن الأ�شري ماهر الأخر�ض من 

بتاريخ  وول��د  الظهر ق�شاء مدينة جنني،  �شيلة 

1971/08/02م، وهو متزوج، ولديه خم�شة اأبناء، 

الحتال  �شجون  يف  �شابقة  اعتقالت  ع��دة  ول��ه 

ال�شهيوين حيث اأم�شى يف الأ�شر خم�شة اأعوام

 »جزر الفردوس« الساحرة في قبضة داعش.. مسلحو التنظيم يستولون عليها ويعلنون أنها ستصبح عاصمتهم

 ردا على فريدمان..أبو ردينة: الشعب الفلسطيني من يختار قيادته..والسالم لن يكون بأي ثمن

 ردا على تصريحات فريدمان حول دحالن..تيار اإلصالح في فتح: تدخل سافر في الشأن الفلسطيني وأقوال عنصرية

 مهجة القدس:األسير المضرب ماهر األخرس في وضع صحي خطير

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة امل�����ش��ري��ة 

حت��ري��ر ع���دد م���ن امل��واط��ن��ني امل�����ش��ري��ني 

الأرا�شي  اختطافهم يف  �شبق ومت  الذين 

الليبية

ووف���ق���ا ل��و���ش��ائ��ل الإع�������ام امل�����ش��ري��ة 

لها:  ب��ي��ان  يف  امل�شرية  امل��خ��اب��رات  ق��ال��ت 

ال��ع��ام��ة  امل����خ����اب����رات  اإط�������ار ج���ه���ود  “يف 
يف  امل�شريني  املواطنني  وحماية  لتاأمني 

الأمنية  ال�شلطات  مع  وبالتن�شيق  ليبيا، 

ليبيا  املعنية يف  الأجهزة  الليبية، متكنت 

من حترير عدد من املواطنني امل�شريني 

�شبق اختطافهم، واإعادتهم للباد«

متكنت  قد  امل�شرية  املخابرات  وكانت 

يف الأونة الأخرية من حترير عدد كبري 

م���ن امل�����ش��ري��ني امل��خ��ت��ط��ف��ني يف ل��ي��ب��ي��ا، 

اأخ����ره����م حت���ري���ر امل�����ش��ري��ني ال���ذي���ن مت 

الليبية،  ترهونة  مدينة  يف  اختطافهم 

وعودتهم ب�شرعة اإىل الباد

االنباط-عمان

ه��دم��ت ال�����ش��ل��ط��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، ام�����ض 

اخلمي�ض، قرية العراقيب للمرة ال� 178

وقال اأحد �شكان العراقيب، عزيز الطوري، 

معاناتهم  تعمق  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اإن 

وتوا�شل هدم خيامهم، وهذه املرة، كما يف عدة 

م��اأوى،  العراء دون  �شابقة، تركتهم يف  م��رات 

غري اآبهة باأحوال الطق�ض احلار، ووباء كورونا

وت��وا���ش��ل ال�����ش��ل��ط��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ه��دم 

2000 يف حم��اولت��ه��ا  ع����ام  م��ن��ذ  ال��ع��راق��ي��ب 

املتكررة لدفع اأهايل القرية لاإحباط والياأ�ض 

اأرا���ش��ي��ه��م، بح�شب وك��ال��ة  وت��ه��ج��ريه��م م��ن 

“وفا” الفل�شطينية
العراقيب  اأه����ايل  ال�شلطات  ت��اح��ق  كما 

بعدة ط��رق ك��ان اآخ��ره��ا اإدان���ة و�شجن ال�شيخ 

���ش��ي��اح ال����ط����وري، واع���ت���ق���ال جن��ل��ي��ه، �شيف 

الطوري  �شليم  النا�شط  اإىل  اإ�شافة  وع��زي��ز، 

بعدة تهم بذريعة البناء غري املرخ�ض وادعاء 

“ال�شتياء على اأرا�شي الدولة”

االنباط-وكاالت

العرية،  ال�شابعة:  “القناة  ذكرت 

اخلمي�ض، اأن الوفد الإ�شرائيلي الذي 

توقيع  خ��ال حفل  وا�شنطن  ك��ان يف 

الت���ف���اق م��ع الإم������ارات وال��ب��ح��ري��ن، 

���ش��ي��ب��ق��ى يف ال���ع���زل ال�����ش��ح��ي، حلني 

الوبائي التحقيق  انتهاء 

م�شوؤول  ع��ن  نقًا  القناة  واأف���ادت 

اإذا  اأنه  الإ�شرائيلية،  ال�شحة  ب��وزارة 

ات�شح باأن امل�شاركني فيه، قد خرجوا 

م�شبًقا،  ع��ل��ي��ه  امل��ت��ف��ق  امل��خ��ط��ط  ع��ن 

ال���ع���زل  ل���ل���ب���ق���اء يف  ف�����ش��ي�����ش��ط��رون 

اأ�شبوعني ال�شحي ملدة 

ور���ش��ح��ت م��ع��ل��وم��ات م�����ش��اء اأم�����ض 

ع����ن اك���ت�������ش���اف اإ����ش���اب���ت���ني ب���ك���ورون���ا 

كانا  الأبي�ض  البيت  م��ن  ل�شخ�شني 

يف احلفل

االنباط-وكاالت

اخ��ت��ط��ف��ت ق���وة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة خ��ا���ش��ة، 

حممد  امل��ح��رر  الأ���ش��ري  اخلمي�ض،  ام�����ض 

حم���م���ود ع��وي�����ش��ات م���ن ب���ل���دة ق��ب��اط��ي��ة 

جنوب جنني، اأثناء تواجده قرب حمطة 

وق����ود ب��ال��ق��رب م���ن ي��ع��ب��د غ����رب جنني 

مباغت ب�شكل 

وذك�����ر م��ن��ت�����ش��ر ���ش��م��ور م���دي���ر ن���ادي 

ا���ش��ت��ق��ل��ت  ال���ق���وة  اأن  الأ����ش���ري يف ج��ن��ني، 

فل�شطينية  ت�شجيل  لوحة  حتمل  مركبة 

عوي�شات اختطفت 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وة  اإن  واأ�����ش����اف: 

غادرت املنطقة خال وقت ق�شري، فيما 

ت���واج���دت ج��ي��ب��ات ع�����ش��ك��ري��ة ل��اح��ت��ال 

على ال�شارع الرئي�شي بالقرب من يعبد

المخابرات المصرية تنفذ 
عملية جديدة في ليبيا

 السلطات اإلسرائيلية تهدم 
قرية العراقيب للمرة 178

 عزل الوفد اإلسرائيلي العائد من حفل 
توقيع اإلتفاق الثالثي بواشنطن

 قوة »إسرائيلية« خاصة 
تختطف أسيرا محررا جنوب جنين
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الـريـا�ضي

عوا�صم – وكاالت

حافظ �ملنتخب �لبلجيكي على �صد�رة �أحدث 

ن�صخة من �لت�صنيف �لعاملي، �ل�صادر عن �الحتاد 

�ل��ق��دم )ف��ي��ف��ا(، �خلمي�س . وهذه  ل��ك��رة  �ل���دويل 

�أ���ص��ه��ر، �لتي  �آخ���ر �صتة  �مل���رة �الأوىل خ���ال  ه��ي 

ي�صدر فيها �لت�صنيف �لعاملي. وهذ� مع �الأخذ يف 

مطلع  �أقيمت  �لتي  �لدولية،  �ملباريات  �حل�صبان 

�ل�صهر �جلاري، و�لتي ُلعبت �أغلبها يف �أوروبا، بعد 

 فرتة توقف ��صتمرت 6 �أ�صهر ب�صبب وباء كورونا.

وما ز�ل �ملنتخب �لبلجيكي يف �ل�صد�رة بر�صيد 

�لفرن�صي  �مل��ن��ت��خ��ب  خلفه  وج����اء  ن��ق��ط��ة،   1773

قبل  نقطة،   1712 �ل��ر�زي��ل  ث��م   ،1744 بر�صيد 

نقطة. وقفز   1664 �الإجنليزي بر�صيد  �ملنتخب 

للمركز  �ل�صابع  �مل��رك��ز  م��ن  �ل��رت��غ��ايل  �ملنتخب 

على  ف���وزه  بعد  نقطة،   653 بر�صيد  �خل��ام�����س، 

�الإ�صباين  �ملنتخب  قفز  و�ل�صويد. كما  كرو�تيا 

�ملنتخب  و�صعد  �ل�صابع،  �إىل  �ملركز �لثامن  من 

�الإيطايل مركز� و�حد� ليحتل �ملركز �لثاين ع�صر.

و�رتقى �ملنتخب �لهولندي من �ملركز �لر�بع ع�صر 

للثالث ع�صر، وقفز �ملنتخب �الأملاين للمركز �لر�بع 

�ملركز �خلام�س ع�صر. ك��ان يحتل  �أن  بعد   ع�صر، 

ورغم �أن �ملنتخب �الإي��ر�ين مل يلعب �أي مبار�ة، 

�ملركز  ليحتل حاليا  م��ر�ك��ز،  �أن��ه قفز ثاثة  �إال 

وتركيا  �صربيا  منتخبا  فقد  �أن  بعد  �لثاثني، 

�صد�رة  على  �ل�صنغايل  �ملنتخب  نقاط. وحافظ 

�مل��ن��ت��خ��ب��ات �الإف���ري���ق���ي���ة، ح���ي���ث ي��ح��ت��ل �مل���رك���ز 

�لع�صرين عامليا بر�صيد 1555 نقطة، فيما �صعد 

�ملنتخب �لتون�صي مركز�، ليحتل �ملركز �ل�صاد�س 

و�ملركز  نقطة،   1506 بر�صيد  عامليا،  و�لع�صرين 

على  �لياباين  �ملنتخب  �إفريقيا. وحافظ  �لثاين 

�ملركز  �حتل  بعدما  �الآ�صيوي،  �لت�صنيف  �صد�رة 

خلفه  وج���اء  نقطة،   1500 بر�صيد  عامليا  �ل�����28 

�ملنتخب �الإير�ين.
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�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�صة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

 بلجيكا في صدارة منتخبات العالم

 سواريز في الطريق الى يوفنتوس

 النصر مع االرثوذكسي في الدوري النسوي

 مباراة بايرن وشالكه بدون جمهور

روما ــ وكاالت

عن  �إ�صباين،  �صحفي  تقرير   ك�صف 

���ص��و�ري��ز  ل��وي�����س  �الأوروج���وي���اين  �صفر 

�إىل  �خلمي�س  ظهر  بر�صلونة،  مهاجم 

�الإيطالية. وبح�صب  بريوجيا  مدينة 

�الإ�����ص����ب����ان����ي����ة،  “ماركا”  ����ص���ح���ي���ف���ة 

����ص��ت��ق��ل ط��ائ��رة خا�صة  ���ص��و�ري��ز  ف����اإن 

م��ط��ار  م����ن  ظ�����ه�����ًر�،   1:15 �ل�������ص���اع���ة 

�أج���ل  م���ن  ب��ر���ص��ل��ون��ة،  يف  بر�ت”  “�إل 
ل��ل��ح�����ص��ول  �الختبار �ملوؤهل  �ج��ت��ي��از 

�الإيطالية. و�أ�صارت  �جل��ن�����ص��ي��ة  ع��ل��ى 

ت��خ��ط��ي  ح�����ال  �أن������ه  �إىل  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة، 

من  قريًبا  �صيكون  �الختبار،  �صو�ريز 

�أكرث  يوفنتو�س  �صفوف  �إىل  �النتقال 

من �أي وقت م�صى، على �لرغم من �أن 

�الأخ��رية،  �ل��ف��رتة  يف  تر�جعت  �أ�صهمه 

وف�������ص���ل م�������ص���وؤول���و �ل���ب���ي���ان���ك���ون���ريي 

خ��ي��ار�ت �أخ�����رى... ي��ذك��ر �أن ���ص��و�ري��ز 

لر�صلونة  �ل�صباحي  �مل��ر�ن  يف  �صارك 

�م�����س حت��ت ق��ي��ادة �ل��ه��ول��ن��دي رون��ال��د 

مو�جهة  م��ن  ��صتبعده  �ل��ذي  ك��وم��ان، 

�لبار�صا  بها  ف��از  �لتي  �لودية  جريونا 

بنتيجة )1-3(.

االنباط – عمان

ت��ن��ط��ل��ق م�����ص��اء �ل���ي���وم �جل��م��ع��ه �جل��ول��ة 

�ل��ث��ان��ي��ة م��ن �ل����دوري �ل��ن�����ص��وي �مل��ح��رتف��ات 

�ل�����ص��اد���ص��ة  ي��ق��ام ع��ن��د  ب��ل��ق��اء وح��ي��د   ،2020

�الأرث��وذك�����ص��ي،  م��ع  �لن�صر  ويجمع  م�����ص��اء، 

ع���ل���ى م���ل���ع���ب �ل���ب���ول���و مب���دي���ن���ة �حل�����ص��ني 

ل��ل�����ص��ب��اب.وت��ت��و����ص��ل �مل���ب���اري���ات �ل�����ص��ب��ت، 

�لقاد�صية  م��ع  �الأردن  ���ص��ب��اب  يلتقي  ح��ي��ث 

ع���ن���د �خل���ام�������ص���ة م���������ص����اء، ف���ي���م���ا ي���و�ج���ه 

�لثامنة  ع��ن��د  �ال���ص��ت��ق��ال  ن��ظ��ريه  �الأه��ل��ي 

 3 ب� �ل��ف��رق  ترتيب  ع��م��ان  م�صاء. ويت�صدر 

�صباب  كل من  �الأه��د�ف عن  وبفارق  نقاط 

ر���ص��ي��د  ب��ق��ي  ف��ي��م��ا  و�ل���ق���اد����ص���ي���ة،  �الأردن 

و�ال�صتقال  �لن�صر،  �الأرثوذك�صي،  �الهلي، 

دون  �الوىل،  باجلولة  للر�حة  خ�صع  �لذي 

تقام  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  �أن  ن��ق��اط.ي��ذك��ر 

م�����ص��دد،  ���ص��ح��ي  ب��روت��وك��ول  و���ص��ط تطبيق 

على  ح���ف���اظ���اً  �جل���م���اه���ري،  ح�����ص��ور  ودون 

�لعامة. �ل�صامة 

برلني – وكاالت

ت����ر�ج����ع����ت �ل�������ص���ل���ط���ات �مل���ح���ل���ي���ة يف 

بح�صور  للجماهري  �ل�صماح  عن  �أملانيا 

مبار�ة بايرن ميونخ �صد �صالكه، �ليوم 

�ل��دوري  مناف�صات  �فتتاح  يف  �جلمعة، 

�الأملاين ملو�صم 2020-2021. وكان عمدة 

التفاق  تو�صل  قد  ري��رت،  دي��رت  ميونخ، 

مع م�صوؤويل �حلكومة �الأملانية و�لنادي 

 7500 ب��دخ��ول  �ل�صماح  على  �ل��ب��اف��اري، 

�أل��ي��ان��ز  �إىل م���درج���ات م��ل��ع��ب  م�����ص��ج��ع 

ذلك،  �الفتتاحية. رغم  �ملبار�ة  يف  �أرينا 

ت�صريحات  “�صبورت1”  م��وق��ع  ن�����ص��ر 

بالفعل  ت���ر�ج���ع  �ل����ذي  م��ي��ون��خ،  ع��م��دة 

تبني  ��صتمر�ر  ب���ع���دم���ا  ق��������ر�ره  ع����ن 

ت����ز�ي����د ح�������االت �الإ�����ص����اب����ة ب���ف���ريو����س 

 7 �ل� �الأي��ام  �ملدينة على مد�ر  كورونا يف 

�إ���ص��ارة  “�صتكون  ري��رت:  �ملا�صية. وقال 

خ��اط��ئ��ة ب��ال�����ص��م��اح ل��ل��ج��م��اه��ري ب��دخ��ول 

�مل��اع��ب يف �ل��وق��ت �ل���ذي �رت��ف��ع��ت فيه 

�ملتفق  �حل��د  متجاوزة  �الإ�صابة  ح��االت 

�حل��االت  �أن  ميونخ  عمدة  عليه. و�أكد 

�ملا�صية  �ل�����ص��اع��ات  يف  �رت��ف��ع��ت  �مل�صابة 

م�صيًفا  �الأرب��ع��اء،  ي��وم  عليه  كانت  عما 

لعدد  باالأم�س  �صمحنا  �ل�صبب  “لهذ� 
بالدخول«. ويف  �مل�صجعني  من  حم��دود 

�رتفاع  �أن  ريرت  �أك��د  ت�صريحاته،  ختام 

�ل�صماح  م��ن  �مل�����ص��اب��ة مي��ن��ع��ه  �حل����االت 

الآالف �مل�صجعني بالدخول �إىل �ملاعب 

“يتعني  م�����ص��ي��ًف��ا:  �ل���ر�ه���ن،  �ل��وق��ت  يف 

علينا �الآن �لتفكري يف �ملزيد من �لقيود 

�ل�صارمة يف �حلياة �لعامة«.

االنباط – عمان

مناف�صات  �جلمعه  �ل��ي��وم  م�صاء  تتو��صل 

�ال�صبوع �ل�صابع من بطولة دوري �ملحرتفني 

حيث ي�صت�صيف �ل�صلط نظريه �جلزيرة عند 

�خل��ام�����ص��ة م�����ص��اء ع��ل��ى ���ص��ت��اد ع��م��ان �ل���دويل، 

�ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  ���ص��ت��اد  يحت�صن  فيما 

ل��ق��اء �الأه���ل���ي م���ع �ل�����ص��ري��ح ع��ن��د �ل�����ص��اب��ع��ة 

م�صاء. و�لن�صف 

ي��ج��م��ع �جل��زي��رة  �ل����ذي  �ل��ل��ق��اء �الول  يف 

بكامل  لبجزيرة  ي��دف��ع  مع �ل�صلط  �لعريق 

نحو  خ��ط��وة  و�ل��ت��ق��دم  �ل��ف��وز  لتحقيق  ق���و�ه 

ف����رق �مل���ق���دم���ة ب��ع��د �ل��ت��ع��رث �الخ�����ري فيمل 

ي���دخ���ل �ل�����ص��ل��ط �مل����ب����ار�ة مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة 

����ص��ت��م��ده��ا م���ن ف����وزه �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى ���ص��ح��اب، 

 7 بر�صيد  �ل��ث��ام��ن  �مل��رك��ز  �صاحب  و�صيكون 

ن��ق��اط ب��ح��اج��ة م��ا���ص��ة ل��ف��وز ج��دي��د، ب��ه��دف 

�لرتتيب. يف  ���ص��ل��م  ع���ل���ى  م���وق���ع���ه  حت�����ص��ني 

�ملقابل، فاإن �جلزيرة �لذي �بتعد موؤخر� عن 

�ل�صابع  للمركز  وت��ر�ج��ع  �النت�صار�ت،  �صكة 

للفوز لتعزيز  �أي�صا  نقاط، يطمح   7 بر�صيد 

و�صعه ال �صيما و�ن �لفريق ي�صم يف �صفوفه 

جمموعه من جنوم �خلرة �لعو�صات وعبد 

�حل��ل��ي��م و�ل��ع��ط��ار وغ���ريه���م ..ف��ي��م��ا ي���درك 

�ل�����ص��ل��ط �ه��م��ي��ة �ل���ف���وز ب��ال��ن��ق��اط �ل��ث��اث��ة 

و�لهروب من �ملو�قع �ملتاخرة .

�الأه���ل���ي  �لثاين ي�صت�صيف  �ل���ل���ق���اء  ويف 

ف��ري��ق �ل�����ص��ري��ح، ع��ل��ى ����ص��ت��اد �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل 

�أن  ُي��ت��وق��ع  م��و�ج��ه��ة  يف  بالقوي�صمة،  �ل��ث��اين 

ت��ك��ون ع���ام���رة ب����االإث����ارة. وك����ان �الأه���ل���ي قد 

ج��دي��دة،  نقطة  �ملا�صية  �جل��ول��ة  يف  �قتن�س 

ي�صعى  ز�ل  م��ا  لكنه   ، �جل��زي��رة  م��ع  بتعادله 

�أول فوز له يف �لن�صخة �حلالية،  �إىل حتقيق 

ح��ي��ث ي��ق��ب��ع ب��امل��رك��ز ق��ب��ل �الأخ�����ري ب��ر���ص��ي��د 

للعودة  للفوز  ما�صة  بحاجة  وه��و  نقطتني 

�ىل و�ج���ه���ة ف����رق �مل���ق���دم���ة ب���ع���د ف�����ص��ل��ه يف 

وه��و  �الخ������رية  م��ب��اري��ات��ه  يف  �ل���ف���وز  �در�ك 

باعتباره  كبرية  باهمية  �ل��ي��وم  للقاء  ينظر 

ي��ع��د ب��و�ب��ة �الن��ط��اق��ة ن��ح��و م��ن��ط��ق��ة �ك��رث 

�ل�صريح  ف��اإن  �ملقابل،  �لطرف  �مانا . وعلى 

�لفي�صلي،  م��ع  م��وؤج��ًا  ل��ق��اًء  ميتلك  �ل���ذي 

�أن م��و����ص��ل��ة �الن���ت�������ص���ار�ت ط��ري��ق��ه  ي����درك 

�ل��وح��د�ت. �ملت�صدر  من  مقربة  على   للبقاء 

ويتبو�أ �ل�صريح �ملركز �لثاين، متقدما بفارق 

�الأهد�ف عن �حل�صني �إربد، حيث ميتلك 12 

لي�صارك  �صيقفز  فاإنه  �لفوز  نقطة، ويف حال 

�ن  جنومه  ي��درك  �ل�صد�رة ولهذ�  �لوحد�ت 

�لفوز من �صانه �ن يعزز حظوظهم باملناف�صة 

�ل�صريح  �ن  وخ�صو�صا  �ل���دوري  لقب  على 

ي��ت�����ص��ل��ح ب��ال��ن��ج��م �ل����ه����د�ف حم��م��د �ل��ع��ك�����س 

جنوم  �ب��رز  و�ح��د  �لهد�فني  ترتيب  مت�صدر 

ر�صيده  لزيادة  �ل�صاعي  وهو  حاليا  �ل��دوري 

م���ن �اله������د�ف م���ن ب���و�ب���ة �اله���ل���ي ���ص��اح��ب 

�ملركز �الخري .

االنباط – عمان

�ح��ت��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم 

�ل�صهري  �لت�صنيف  وف��ق  عامليا،   96 �مل��رك��ز 

�ل���������ص����ادر ع����ن �الحت��������اد �ل��������دويل »ف���ي���ف���ا« 

مركز�  �لوطني  �ملنتخب  �خلمي�س. وتقدم 

و�ح�����د� ع���ن �ل�����ص��ه��ر �مل��ا���ص��ي �ل�����ذي �ح��ت��ل 

 96 للمركز  يتقدم  �أن  قبل   97 �مل��رك��ز  فيه 

يف �ل��ت�����ص��ن��ي��ف �جل���دي���د.وج���م���ع �مل��ن��ت��خ��ب 

1238 نقطة،  �لوطني يف �لت�صنيف �جلديد 

علما  �آ�صيويا،  و16  عامليا   96 �ملركز  ليحتل 

�الأول  �مل��رك��ز  يف  ج��اء  �ل��ي��اب��اين  �ملنتخب  �أن 

�ل��ع��امل��ي  �ل��ت�����ص��ن��ي��ف  ه����ذ�  �آ�صيويا. وياأتي 

د�م  توقف طويل  بعد  “فيفا”  �ل�صادر عن 

�صتة �أ�صهر ب�صبب جائحة كورونا. ي�صار �إىل 

�أن �ملنتخب �لبلجيكي �حتل �ملركز �الول يف 

ثم  فرن�صا  منتخب  يليه  �لعاملي،  �لت�صنيف 

�لر�زيل.

االنباط – عمان

ت���ن���ط���ل���ق �����ص����ب����اح �ل������ي������وم �جل����م����ع����ة، 

مرتفع  لت�صلق  �حل�صني  �صباق  مناف�صات 

�أع��ل��ن��و�  مت�صابقا   25 مب�����ص��ارك��ة  �ل��رم��ان، 

�ل�صباق  للمناف�صة.ويتكون  جاهزيتهم 

�ل���ذي ي��ق��ام ب���دون ج��م��ه��ور م��ن جولتني 

نتيجة   15 الأف�صل  �أخ��رية  ثالثة  وج��ول��ة 

�الأوىل  �جلولتني  يف  �ل�صائقون  يحققها 

مرت.  3000 �مل�صار  طول  ويبلغ   و�لثانية، 

عدد�  �ل�صباق  يف  �مل�صاركني  قائمة  وت�صم 

��صحاب �خلرة، من  �ملت�صابقني من  من 

�ل�صباق  بطل  �صاديان  خات�صيك  �أب��رزه��م 

و2018  و2017  و2016   2015( �أع�����و�م   5

رق���م  ب��ت�����ص��ج��ي��ل  ي��ط��م��ح  �ل�����ذي  و2019( 

للمرة  �ل�صباق  لقب  ونيل  جديد  قيا�صي 

�أ���ص��م��اء  �لتو�يل. وتاليا  ع��ل��ى  �ل�����ص��اد���ص��ة 

�مل�����ص��ارك��ني يف �ل�����ص��ب��اق وف���ق م���ا �أع��ل��ن��ت��ه 

خات�صيك  �ل�����ص��ي��ار�ت:  لريا�صة  �الأردن��ي��ة 

�ف  فاندميني  �صيارة  م��ن  على  ���ص��ادي��ان 

�صيارة  من  على  �صامل  ح�صام  ك��وزوث،   3

من  على  م�صطفى  و�ئل  ك��وروال  تويوتا 

7، غيث وريكات  �صيارة ميت�صوبي�صي �يفو 

ع��ل��ى م��ن ���ص��ي��ارة �ي��ف��و 7 ب��روت��و ت��اي��ب، 

م�صطفى عطاري على من �صيارة �يفو7، 

 ،10 �يفو  �صيارة  من  على  �ل�صرفا  �إيهاب 

�صوبارو  �صيارة  م��ن  على  م��د�ن��ات  ع��روة 

�صيارة  �أجمد عنا�صوة على من  �مريز�، 

على  طعيمة  �صامل   ،8 �يفو  ميت�صوبي�صي 

30، عمار  �ي���ه  دب��ل��ي��و  �م  ب��ي  ���ص��ي��ارة  م��ن 

ب��ي �م دبليو  ���ص��ي��ارة  �ل��ق��ي�����ص��ي ع��ل��ى م��ن 

�صيارة  من  على  جويحان  �صاكر   ،30 �يه 

ميت�صوبي�صي بروتو تايب، خليل �ملحي�صن 

�أبو  3، حممود  �م  �م  بي  �صيارة  على من 

ع��ب��ي��د ع��ل��ى م��ن ���ص��ي��ارة م��ر���ص��ي��د���س �ي��ه 

190، عا�صم عارف على من �صيارة رينو 

ك��ل��ي��و، �أم����ري ن��ا���ص��ي��ف ع��ل��ى م���ن ���ص��ي��ارة 

على  ده�صان  ر�ئ��د   ،6 �يفو  ميت�صوبي�صي 

قطان  يزن  �مريز�،  �صوبارو  �صيارة  من 

�ي��ف��و، حم��م��د �لع�صود  ���ص��ي��ارة  ع��ل��ى م��ن 

على من �صيارة بي �م دبليو �يه 36، فادي 

�يه  دبليو  �م  بي  �صيارة  من  على  �صاهني 

رينو  �صيارة  من  على  فليفل  �صامي   ،30

ك��ل��ي��و، ع��ب��د ���ص��ي��ك��اخ��و� ع��ل��ى م��ن ���ص��ي��ارة 

من  ع��ل��ى  �حل�����ور�ين  �أجم���د   ،1 فينك�س 

���ص��ي��ارة ���ص��ي��ات ل��ي��ون، ع��ام��ر م��و���ص��ى على 

م�صطفى  �صتارليت،  تويوتا  �صيارة  من 

غولف،  دبليو  يف  �صيارة  من  على  جمعة 

���ص��ي��ارة الن�صيا  ف��ر����س ه��ا���ص��م ع��ل��ى م��ن 

دلتا.

السلط يستضيف الجزيرة بأمل مواصلة االنتصارات

 منتخبنا الوطني يتقدم في تصنيف الفيفا

 مشاركة واسعة في سباق الحسين لتسلق الرمان



80
اجلمعة    18  /  9  / 2020

 فقد هاتفه المحمول.. ثم اكتشف »مفاجأة 
مذهلة« حين عثر عليه

االنباط-وكاالت

ي��ح��م��ل �ل��ط��ال��ب �لأج��ن��ب��ي �أح��ام��ا كبرية 

ق��ب��ل و���ص��ول��ه �إىل م��دي��ن��ة �لأن������و�ر، ب��اري�����س، 

لكنه  �صهلة،  �صتكون  هناك  �حل��ي��اة  �أن  ويظن 

من  خروجه  مبجرد  عدة  مب�صكات  ي�صطدم 

�ملطار، و�أبرز هذه �مل�صكات، �ل�صكن.

�لآلف  ع�صر�ت  �صنة  ك��ل  باري�س  وجت��ت��ذب 

ع��رب كرث،  بينهم  م��ن  �لأج��ان��ب،  �لطلبة  م��ن 

غري �أن ما ل يعرفه كثري من هوؤلء هو �أنهم 

ق��د ي��خ��و���ص��ون �أ����ص���و�أ جت����ارب �ل��ع��ي�����س، ���ص��و�ء 

مل  �إن  �صيما  ل  �أج��ان��ب،  �أو  فرن�صيني  �أك��ان��و� 

يح�صل على حيز بال�صكن �جلامعي.

�لفرن�صية،  �لعا�صمة  �إىل  و���ص��ول��ه  �صاعة 

من  يبلغ  �قت�صاد  طالب  وه��و  �أي���وب،  �كت�صف 

�ل��ت��ي حجزها  �ل��غ��رف��ة  �أن  ع��ام��ا،   25 �ل��ع��م��ر 

“مونبارنا�س”  ح��ي  يف  ب�صقة  �لإن��رن��ت  ع��ر 

و���ص��ط �مل��دي��ن��ة، ل��ن ي��ت��م �إخ���اوؤه���ا م��ن ط��رف 

م�صتاأجرها.

موؤقت مدة  نزل  للمبيت يف  �أي��وب  و��صطر 

�لآن مكانا  �أجد حتى  “مل  ويقول:  �أ�صبوعني، 

�أقيم فيه. �لدور �جلامعية مكتظة. �أخروين 

هم  در����ص��ي��ة  منح  لديهم  �ل��ذي��ن  �لأج��ان��ب  �أن 

من ي�صتفيدون من �ل�صكن �جلامعي، و�أمو�يل 

تنفد. �أريد �أن �أجد �صقفا ياأويني«.

وي�����ص��ي��ف �أي����وب �ل���ق���ادم م��ن م��دي��ن��ة �ل���د�ر 

�صر�  حت��ت��اج  ب��اري�����س  يف  �لبي�صاء:” �حل��ي��اة 

بالوقت و�جلهد«. وت�صحية 

وي�������ص���اط���ره �ل�������ر�أي، ط���ال���ب �ل��ه��ن��د���ص��ة يف 

من  �لبالغ  �لرحيم،  عبد  �ل�صوربون،  جامعة 

�صهرين  “ق�صيت  ويقول:  عاما،   23 �لعمر 

�لقريبة  �ل�صقق  �إح���دى  يف  غ��رف��ة  ع��ن  �أب��ح��ث 

حماولة  �أن��ه��ا  �كت�صفت  �أن  �إىل  �جل��ام��ع��ة،  م��ن 

�أقرب للخيال«.

ي��ط��ال��ب��ون��ن��ي  �ل�����ص��ق��ق  “�أ�صحاب  وت���اب���ع: 

مب��ع��اي��ري غ��ري م��ن��ط��ق��ي��ة، م��ث��ل ك��ف��ال��ة ت�صكل 

مقيم  و�صامن  �لإي��ج��ار،  �صعر  �صعف  م��رت��ني 

بثاثة  �ل�صعر  يفوق  �ل�صهري  يف فرن�صا دخله 

�أ�صعاف«.

�أم�������ا رب��������اب، ط���ال���ب���ة �لأن����رثوب����ول����وج����ي����ا، 

ف���ت���ت���ح���دث مب�������ر�رة ع����ن جت���رب���ت���ه���ا وت���ق���ول: 

�ل�����ص��ن��ت��ني  خ����ال  �مل�����ر�ت  ع�����ص��ر�ت  “�نتقلت 
�إيجاره  يقل  �صكنا  �أج��د  مل  لأنني  �ملا�صيتني، 

فيه  وتتوفر  دولر(،   700( ي��ورو   600 عن 

غرفة  تقا�صمت  فقد  �لكرمي،  �لعي�س  ظ��روف 

�لفئر�ن  م��ع  �أم��ت��ار   10 م�صاحتها  تتعدى  ل 

�أق��ط��ن بعد عناء كبري يف  �ل��ي��وم  و�ل��ر�غ��ي��ث. 

موؤ�ص�صة د�ر �ملغرب«.

�آلف  و�صرح �خلبري �لقت�صادي �لفرن�صي، 

عربية،  نيوز  �صكاي  مع  مقابلة  يف  طر�نووي، 

تت�صدر  �إن��ه��ا  وق���ال  ب��اري�����س،  يف  �ملعي�صة  كلفة 

قائمة �أغلى �لعو��صم �لأوروبية، وبالتايل هي 

و�لأجنبي  �لفرن�صي  �لطالب  على  ثقيل  حمل 

على حد �صو�ء.

�لو�حد  لل�صخ�س  �ملعي�صة  كلفة  �أن  و�أ�صاف 

يف �لعا�صمة �لفرن�صية ت�صل �إىل 1300 يورو 

وهو  ل��اإي��ج��ار،  منها  �لأ���ص��د  وح�صة  �صهريا، 

مبلغ ي�صعب على �لطالب �لعادي ت�صديده.

وي�صري طر�نووي �أن �لطلب يفوق �لعر�س 

�إىل  �لهروب  هو  �لوحيد  �حلل  ويبقى  بكثري، 

ت�صتاأجر  ل  ب��اري�����س  م��رك��ز  ف��ف��ي  �ل�����ص��و�ح��ي، 

�لأر�صية )�لأقل  �مل�صاحة  ت�صتاأجر  �لغرفة، بل 

�أحيانا من �لغرفة(«.

فرن�صا  يف  �لوحيدة  �ملدينة  لي�صت  باري�س 

�لتي يعاين فيها �لطالب �لأجنبي من م�صقة 

يقول  �مل��ث��ال،  �صبيل  فعلى  �صكن،  ع��ن  �لبحث 

�إنه  �لتون�صية،  �صو�صة  مدينة  من  �لقادم  عمر 

له  �صكنا  فرن�صا،  جنوبي  تولوز،  مدينة  �تخذ 

هربا من �أ�صعار باري�س.

�أن �حلياة �جلامعية  “ظننت  ويقول عمر: 

خمتلفا.  ك��ان  �ل��و�ق��ع  �أن  �إل  ي�����ص��رية،  �صتكون 

�أت���ذك���ر ك��ي��ف ح�����ص��ل��ت �ل�����ص��ن��ة �مل��ا���ص��ي��ة على 

درج����ات ج��د م��ت��دن��ي��ة يف �م��ت��ح��ان��ات �مل��ر�ق��ب��ة 

�أت��غ��ي��ب ع��ن �ل��ف�����ص��ل للبحث  �مل�����ص��ت��م��رة، ك��ن��ت 

وب��ع��د �صهرين من  �ل�����ص��و�ح��ي،  ع��ن غ��رف��ة يف 

�مل�صني، ح�صلت على غرفة ل تتعدى  �لبحث 

كانت  �جلامعي،  �ل�صكن  يف  �أمتار   9 م�صاحتها 

كافية لكي ل �أجد نف�صي يف �ل�صارع«.

�ل����ق����ادم م��ن  ع����ام����ا(  و�����ص����رح م���ع���اذ )28 

هنا جيدة،  “�لدر��صة   : بحرقة  قائا  �ملغرب، 

لكن �ل�صكن بات كابو�صا �لطاب ب�صكل عام«.

قبويل  ي��ت��م  مل  �أن���ه  �هلل  “�أحمد  و�أردف: 

�صعبة  دخ��ول  و��صتطعت  باري�س،  جامعات  يف 

�مل��ع��ل��وم��ات ب��ج��ام��ع��ة مب��دي��ن��ة م��ون��ب��ول��ي��ي. يف 

ب��د�ي��ة �لأم����ر، �أق��م��ت يف ن���زل ت��ن��ع��دم ف��ي��ه كل 

��صتطعت  �صديق  ومب�صاعدة  �لدر��صة  ظروف 

�إي���ج���اد ع��م��ل ي��وف��ر �ل�����ص��ك��ن ب���دل دف���ع �أج���رة 

�صهرية«.

“كامبو�س  يف  �ل���ت���و�����ص���ل  م���دي���ر  وق������ال 

للنهو�س  �لوطنية  �ل��وك��ال��ة  وه��ي  فر�ن�س”، 

�ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل���وز�رت���ي  �ل��ت��اب��ع��ة  بالتعليم 

عدد  ب�صاأن  بونافونتوغ،  فلورون  و�خلارجية، 

�جلامعي  ل��ل��ع��ام  �مل�صجلني  �لأج��ان��ب  �لطلبة 

ل��ل�����ص��ك��ن  �ل���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  و�ل���ط���اق���ة   2020
�جلامعي: “�إن �لو�صع ماز�ل �صبابيا«.

نيوز  �صكاي  موقع  م��ع  مقابلة  يف  و�أ���ص��اف 

يف  �مل�صجلني  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن  “�لعديد  ع��رب��ي��ة: 

بفرن�صا  �لل��ت��ح��اق  ي�صتطيعو�  مل  جامعاتنا 

ب���ع���د، وذل�����ك ب�����ص��ب��ب ���ص��ع��وب��ة �ل��ت��ن��ق��ل �ل��ت��ي 

فر�صها وباء كورونا«.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، �أك�������دت م�������ص���وؤول���ة يف خ��ل��ي��ة 

�صكاي  ملوقع  �لعايل  �لتعليم  ب��وز�رة  �لتو��صل 

و�ملعاهد  و�ملد�ر�س  �جلامعات  �أن  نيوزعربية، 

ت��ك��ون  �أن  ت��ن��ت��ظ��ر  ك���ان���ت  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 

2.1 يف �مل��ئ��ة يف  ه��ن��اك زي�����ادة ب��ن�����ص��ب��ة ت�����ص��ل 

�ل��ذي   ،2019 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   ،2020 ع��ام 

�أل��ف   300 م��ن  �أك���رث  �ل��ب��اد  ف��ي��ه  ��صتقبلت 

طالب.

�ل�صنوية،  �ل��زي��اد�ت  ه��ذه  “�أمام  وت�صيف: 

�أل��ف وح��دة   35 ت��وف��ري  �حل��ك��وم��ة تعمل على 

وجتديد   2022 عام  بحلول  جديدة  �صكنية 

.»2025 عام  بحلول  غرفة  �ألف   25
يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  ورغم هذه 

ت�����ص��ن��ف فرن�صا  �لأج��ن��ب��ي �جل���دي���د،  �ل��ط��ال��ب 

للطاب  �مل�صت�صيفة  �لبلد�ن  قائمة  يف  ر�بعة 

�لوليات  بعد  �لعاملي  �ل�صعيد  على  �لأج��ان��ب 

و�أ�صر�ليا. �ملتحدة  �ملتحدة و�ململكة 

االنباط- وكاالت

و�لزهور  �لبخور  ب��ريو  يف  ع��ر�ف��ون  ��صتخدم 

و����ص���ور� ل��ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي دون���ال���د ت��ر�م��ب 

وم��ن��اف�����ص��ه �ل���دمي���ق���ر�ط���ي ج���و ب���اي���دن لإق���ام���ة 

طقو�س متو�رثة للتنبوؤ مبن �صيفوز بالنتخابات 

�لرئا�صية �لتي جتري يف �لوليات �ملتحدة يف 3 

نوفمر �ملقبل، بيد �أن �لنتيجة جاءت مفاجئة.

�لأل��و�ن  متعددة  ماب�س  �لعر�فون  و�رت��دى 

مو�صيقية  �آل�����ة  ون��ف��خ��و�  �لأه����ازي����ج  و�أن�������ص���دو� 

تقليدية، وتوجهو� بالدعاء �إىل )بات�صاماما( �أي 

�لأر�س �لأم، كي ت�صري �لنتخابات �لأمريكية يف 

�أ�صود”،  “�صحر  �أو  هجمات  دون  �صلمية،  �أج��و�ء 

بح�صب ما نقلت “رويرز«.

وخ���ال �ل��ط��ق��و���س و���ص��ع �ل��ع��ر�ف��ون نباتات 

تر�مب  �صور  ف��وق  حيا،  وثعبانا  وفاكهة  طبية 

وبايدن.

�لعر�فني،  �أ�صتاذة  �صيميون،  ماريا  �آنا  وقالت 

خافتة  غ��رف��ة  يف  �أقيمت  �ل��ت��ي  �لطقو�س  خ��ال 

�لإ�صاءة مببنى قدمي و�صط �لعا�صمة ليما �إنها 

متيل �إىل بايدن.

و�أ���ص��اف��ت �آن���ا �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��دىل �ل��ق��اد�ت 

يهاجمونه  نطهره...ر�أيناهم  “لهذ�  عنقها  من 

باأعمال �صحر، بتعويذة على �صكل دمية يظللونها 

لإز�حته«.

لكن كبري �لعر�فني، بابلو توري�س، �لذي كان 

يحما ثعبانا على كتفه، مل ي�صاركها �لر�أي.

وبعد �أن بخ �صائا غريبا من فمه على �صورة 

لر�مب، متتم توري�س “طاقات �إيجابية لل�صيد 

دونالد تر�مب«.

يحتاج طاقات  ي�صتحق،  لأنه  “ملاذ�؟  و�أ�صاف 

نوؤيد  �أن�����ص��اره..  م��ن  �صادقة  وم�صاعر  �إيجابية 

هذ� �لرجل �لفا�صل. �صيفوز. �إنه فائز«.

و�أظ����ه����ر �����ص���ت���ط���اع ل���روي���رز/�إب�������ص���و����س، 

�لأربعاء، �أن بايدن يتقدم على تر�مب يف �أو�صاط 

بت�صع  �لباد  م�صتوى  على  �ملحتملني  �لناخبني 

نقاط مئوية.

ف�صا  �أظ��ه��رت  �ل����ر�أي  ��صتطاعات  �أن  بيد 

ك��ب��ري� خ���ال �لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ص��ي��ة �لأخ����رية، 

�لتي جرت يف نوفمر 2016، حيث فاز تر�مب 

�صهور  ب��ع��د  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه��ي��اري  مناف�صته  ع��ل��ى 

للمر�صحة  �ل���ص��ت��ط��اع��ات  ت��ل��ك  ت��رج��ي��ح  م���ن 

�لدميقر�طية.

االنباط-وكاالت

ف��ق��د ���ص��اب م��ال��ي��زي ه��ات��ف��ه �مل��ح��م��ول، ثم 

منزله،  خلف  تقع  غابة  م��ن  لحقا  ��صتعاده 

�ل�صور  مكتبة  يف  غريبة  م��ف��اج��اأة  ليكت�صف 

ومقاطع �لفيديو �خلا�صة بالهاتف.

ق����رد�  �أن  رودزي  ل����ز�ك����ري����دي����ز  وت����ب����ني 

جو�ره  من  �لذكي  هاتفه  “م�صاغبا” �لتقط 
�أثناء نومه وحمله �إىل خارج منزله.

رودزي  فوجئ  �لهاتف  على  �لعثور  وبعد 

بالعديد من �لفيديوهات، و�صور “�ل�صيلفي” 

للقرد “�ل�صارق”، وقد �صارع مب�صاركتها على 

و�صائل �لتو��صل �لجتماعي.

وتظهر �ل�صور قرًد� يحدق يف �لعد�صة، ثم 

يظهر وهو يحاول دفع �لهاتف �إىل فمه، رمبا 

�لغريب”  �ل�صيء  “ ه��ذ�  يف حماولة للتهام 

�لذي ح�صل عليه.

من  �صل�صلة  ��ا  �أي�����صً رودزي  �ك��ت�����ص��ف  ك��م��ا 

�ل��غ��اب��ة،  �أ����ص���ج���ار  لأور�ق  �ل��ب��اه��ت��ة  �ل�������ص���ور 

�صورة  لإنتاج  فا�صلة  حماولة  �إىل  بالإ�صافة 

بانور�مية.

هاتفه  �أن  �أدرك  �إن���ه  “�ل�صحية”  وق���ال 

م��ف��ق��ود ع��ن��دم��ا ����ص��ت��ي��ق��ظ م���ن ن��وم��ه �صباح 

ع��ام��ة على  �أي  ه��ن��اك  ت��ك��ن  “مل  �ل�����ص��ب��ت: 

يف  د�ر  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�صيء  �صرقة.  ح��دوث 

ما  بح�صب  �ل�صعوذة”،  من  ن��وع  �أن��ه  خاطري 

نقلت �صحيفة “�إندبندنت«.

ع��ل��وم  ي����در�����س  �ل�������ذي  رودزي،  وك�������ص���ف 

�أن  �جل��ن��وب��ي��ة،  ج��وه��ور  ولي���ة  يف  �لكمبيوتر 

�لتايل، عندما  �ليوم  �إل يف  يت�صح  �لأم��ر مل 

لحظ عمه وجود قرد يف مكان قريب، وبعدها 

�أ�صفل  �صمعو� رنني �لهاتف ليكت�صفو� وجوده 

نخلة تقع خلف حديقتهم �خللفية.

�أن����ه مي��ك��ن �أن تكون  وت��وق��ع ع��م��ه م��ازح��ا 

ه��ن��اك ���ص��ورة ل��ل�����ص��ارق ع��ل��ى ج��ه��از �ل��ه��ات��ف، 

ولذ� فتح رودزي �ألبور �صور �لهاتف ليكت�صف 

ب�صور  ف��ع��ا  مم��ت��ل��ئ��ا  ك���ان  “لقد  �مل���ف���اج���اأة: 

�لقرود«.

)مثل  “�صيئا  �أن  �ملاليزي  �ل�صاب  و�عتر 

هذ�( قد تر�ه مرة كل قرن”، ثم �صارع بن�صر 

�ل�صور. �ملده�صة” من  “�حل�صيلة 

�لفيديو  مقاطع  بع�س  �أي�صا  ���ص��ارك  كما 

�ل��ق��رد  و����ص��ًف��ا  توك”،  “تيك  تطبيق  ع��ل��ى 

طفل  وه���و  �ملخادع”،  �ل�����ص��غ��ري  “تويول  ب���� 

�ل�صرقة  لرتكاب  �ل�صحر  �أعمال  يف  ي�صتخدم 

و�لأذى، ح�صب فولكلور جنوب �صرق �آ�صيا.

االنباط- وكاالت

يف و�ق���ع���ة غ��ري��ب��ة م���ن ن��وع��ه��ا، يبحث 

�لأم������ن يف �أوغ����ن����د� ع���ن �أك�����رث م���ن 200 

���ص��ج��ني ف������رو� م����ن �ل�������ص���ج���ن، و�ق��ت��ح��م��و� 

ماب�صهم  خلعو�  ثم  لاأ�صلحة،  م�صتودًعا 

�صمال  يف  نائية  برية  منطقة  �إىل  وه��رب��و� 

�صرق �لباد.

�أ���ص��خ��ا���س على �لأق����ل، جندي   3 وق��ت��ل 

�ل�219،  �لهاربني  بني  من  �آخ��ر�ن  و�ثنان 

�لريغادير  �لنار، بح�صب  �إطاق  تبادل  يف 

فافيا بيكو��صو، �ملتحدثة با�صم �جلي�س.

ب��ع��د ظهر  �ل�صجن  �ل��ه��روب م��ن  ووق���ع 

�لأرب���ع���اء، ب��ال��ق��رب م��ن ث��ك��ن��ات �جل��ي�����س يف 

منطقة موروتو.

ت��غ��ل��ب��و� على  “لقد  ب��ي��ك��و����ص��و:  وق��ال��ت 

�خلدمة”،  يف  ك����ان  �ل�����ذي  �ل�����ص��ج��ن  �آم�����ر 

و�أ�صافت وفق ما نقلت “�أ�صو�صيتد بر�س”، 

“خم�صرمون”  جم���رم���ون..  “�ل�صجناء 
ب�صرقة  تتعلق  ج��ر�ئ��م  لرتكابهم  �ُصجنو� 

�ملا�صية يف �ملنطقة«.

لتجنب  م��اب�����ص��ه��م  �ل�����ص��ج��ن��اء  وخ���ل���ع 

�ل��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��م ب��زي��ه��م �لأ����ص���ف���ر �مل��م��ي��ز 

ورك�����ص��و� �إىل ���ص��ف��وح ج��ب��ل م���وروت���و، وه��ي 

�ملتحدثة  و�صفتها  �ل�صكان  قليلة  منطقة 

باأنها “برية«.

م�صتمرة”،  “�ملطاردة  بيكو��صو:  وقالت 

�ل���ه���ارب���ني قد  �ل����ن����زلء  �أن  م���ن  وح������ذرت 

يقتحمون �ملنازل �ملحلية بحثا عن ماب�س.

ومل يكن من �ملمكن على �لفور �لو�صول 

�إىل �صلطات �ل�صجن �أو �مل�صوؤولني �ملحليني، 

بح�صب “�أ�صو�صيتد بر�س«.

االنباط- وكاالت

�لغر�نيت ق�صة  ل��وح من  نق�س على  يحمل 

جفاف ��صتمر �صبع �صنو�ت، كف خالها �لنيل 

عن �لفي�صان يف دورته �ل�صنوية �ملعتادة يف عهد 

�آلف  بعد  ليعيد  �لقدمي زو�صر،  �مل�صري  �مللك 

�ل�صنو�ت جت�صيد م�صاعر قلق لدى م�صريني.

ك����ات����ب �لأح�������رف  �أن  �ل����رغ����م م����ن  وع����ل����ى 

قرب  �لنيلية  �صهيل  جزيرة  يف  �لهريوغليفية 

�أكرث  �أ���ص��و�ن يف جنوب م�صر، ك��ان يعي�س قبل 

من 4 �آلف عام، فاإن م�صاعر �لقلق �إز�ء جريان 

�أقل �ليوم مما  �لنهر باإيقاعه �لطبيعي لي�صت 

�لنيل  �إذ يوفر  �ل��ق��دمي،  �ل��زم��ن  كانت عليه يف 

مل�صر 90 يف �ملئة من مياهها �لعذبة.

وق���ال ع��ب��د �حل��ار���س حم��م��د )52 ع��ام��ا(، 

�أ���ص��و�ن، ويعمل يف نقل �ل�صياح  وه��و من �صكان 

ي�صل  يعد  مل  “�لنيل  �إن  �لنيلية،  ب��ال��ق��و�رب 

�إىل من�صوبه �لأ�صلي يف �لزيادة �ل�صتوية �أو يف 

�لزيادة �ل�صيفية.. ل نعلم ما �ل�صبب”، وفق ما 

ذكرت وكالة رويرز.

ويقول �مل�صوؤولون �إن ن�صيب �لفرد من �ملياه 

مر�   570 ح���و�يل  �إىل  و�صل  �صنويا  �لعذبة 

�أل��ف غ��ال��ون(. ويعتر �خل��ر�ء  مكعبا )150 

�إم��د�د�ت��ه��ا عن  قلت  �إذ�  دول��ة فقرية مائيا  �أي 

1000 مر مكعب للفرد يف �لعام.
وي��ن��ح��ي �خل������ر�ء ب��ال��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل��ن��م��و 

�ل�صكاين وتغري �ملناخ و�صد �لنه�صة �لذي تبنيه 

�ل�صلطات  وت�صفه  �لأزرق،  �لنيل  على  �إثيوبيا 

�مل�صرية باأنه تهديد لأمنها �ملائي.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��ق��ول �إث��ي��وب��ي��ا �إن��ه��ا و�صعت 

�حتياجات م�صر و�ل�صود�ن يف �لعتبار يف عملية 

بناء �صد �لنه�صة وعمليات �مللء �ملقررة للخز�ن.

جتد  �أن  �مل���م���ك���ن  م����ن  ي������ز�ل  ل  ح����ني  ويف 

�مللك  م��ع  بالتعاطف  ي�صعرون  �لآن  م�صريني 

زو�صر يف حمنته، �إل �أن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها 

ملو�جهة �جلفاف لن حتظى بدعم كبري �ليوم.

وبالعودة �إىل �لنق�س �لأث��ري و�مللك زو�صر، 

فقد عمل �لفرعون �لقدمي بن�صيحة �إحموتب، 

م�صمم هرمه �ملدرج �ل�صهري، بتقدمي قربان ملا 

كان �مل�صريون يعترونه �لإله �لذي يتحكم يف 

جريان مياه �لنيل )خنوم(.

وق���ال ع��امل �لآث����ار �مل�����ص��ري ز�ه���ي ح��و����س: 

�ملجاعة �صبع �صنو�ت،  “ظلت م�صر تعاين من 
وقام )�مللك زو�صر( بت�صكيل جمل�س.. وقال له 

�إحموتب: علينا تقدمي قربان �إىل خنوم، لأنه 

يتحكم يف مياه �لنيل«.

 219 هربوا والمطاردة 
مستمرة.. أوغندا تبحث عن 

»السجناء العراة«

 نقش عمره 4 آالف سنة 
يعيد القلق من »جفاف 

النيل« إلى الواجهة

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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 ترامب أم بايدن؟ ثعبان العرافين يختار الفائز بانتخابات أميركا

السكن في باريس.. »وحش« يلتهم جيوب الطالب األجانب


