
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنباط-عمان

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اك�����دت 

العلمي، انه مل ي�سدر عنها اأي ت�سريح ر�سمي 

بالتخريج  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اإع���ام���ي،  خ���ر  اأو 

الفرتا�سي لطلبة اجلامعات الأردنية.

ودع���ا ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

م��ه��ن��د اخل���ط���ي���ب يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اجل��م��ع��ة، و���س��ائ��ل الع�����ام ����س���رورة حت��ري 

الدقة فيما يتم ن�سره بهذا اخل�سو�س،

االنباط-عمان

ا�سابة   18 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجّد، يف اململكة 

حملّية،  ا�سابات  خم�س  منها  اجلمعة،  ام�س 

لريتفع العدد الإجمايل لاإ�سابات منذ بدء 

الوباء اإىل 1104 اإ�سابات.

ال�����س��ادر عن  الإع��ام��ي  امل��وج��ز  وبح�سب 

ام�س،  م�ساء  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

تفا�سيلها  جاءت  18اجلديدة  احل��الت  فاإن 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت������ي: 11 ح���ال���ة لأردن���ي���ن 

قادمن من اخل��ارج، ممن يقيمون يف فنادق 

الكويت،  ال�سعودّية، و2 من  احلجر )5 من 

و1 من ال�سودان و2 من الباك�ستان و1 من 

قدما  �ساحنات  ل�سائقي  وحالتان  ارمينيا(، 

والخر  اردين  احدهما  العمري،  عر حدود 

م��ع��ه وف��ق  ال��ت��ع��ام��ل  مّت  اخ���رى  م��ن جن�سية 

ال��روت��وك��ول امل��ّت��ب��ع، اإ���س��اف��ة اإىل 5 ح��الت 

خم��ال��ط��ة مل�����س��اب��ن ���س��اب��ق��ن يف حم��اف��ظ��ة 

العا�سمة.

االأنباط-عمان

 اأك������د وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ����س���ام���ة ح��م��اد 

ال�سّحة  مبتطلبات  الل���ت���زام  اأه��م��ّي��ة  ع��ل��ى 

وال�سامة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات 

ال���وق���ائ���ي���ة والح������رتازي������ة ال����ازم����ة ال��ت��ي 

حّددتها وزارة ال�سّحة.

ونّوه حّماد يف ت�سريحات ام�س اجلمعة، 

ة �ستتوىل  اإىل اأّن اجلهات احلكومية املخت�سّ

احلفاظ  بهدف  ال�سعبّية  الفعاليات  متابعة 

على �سامة امل�ساركن فيها و�سمان اتباعهم 

الإجراءات الوقائية الازمة ٠ جاء ذلك يف 

�سيا�سية  ق��وى  وجهتها  التي  ال��دع��وة  اإط���ار 

املوقف  لن�سرة  فعاليات  لتنظيم  و�سعبية 

الأردين بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين 

الداعم للق�سية الفل�سطينية اليوم ال�سبت٠

�سعد  الدكتور  ال�سّحة  وزي��ر  دعا  ب��دوره، 

اّت��ب��اع  اإىل  ال��ف��ع��ال��ّي��ة  امل�����س��ارك��ن يف  ج��اب��ر 

الإج���������راءات ال���ازم���ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ت��ب��اع��د 

اجل���������س����دي، وت�������رك م�������س���اف���ات اأم��������ان ب��ن 

من  وغ��ريه��ا  الكمامات  وارت���داء  امل�ساركن 

الإج����������راءات. و�����س����ّدد ج���اب���ر ع��ل��ى ����س���رورة 

الل�����ت�����زام ب���ال�������س���واب���ط وال���ت���ح���ّل���ي ب����روح 

امل�����س��وؤول��ّي��ة يف ظ���ل ا���س��ت��م��رار خ��ط��ر وب���اء 

كورونا، حمّذراً من اأّي ممار�سات قد ت�سهم 

يف نقل الوباء ل قّدر اهلل

ال�شبت  6  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    27  حزيران   2020 م - العدد  5376  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الحكومة تدعو لاللتزام باالجراءات 
الوقائية خالل فعاليات نصرة الموقف 

االردني الداعم للقضّية الفلسطينّية

التعليم العالي : لم يصدر عن الوزارة أي تصريح يتعلق بالتخريج االفتراضي للجامعات
كورونا٠٠ ارتفاع ملحوظ باالصابات المحلية

 18إصابة جديدة بفيروس كورونا 5 منها محلية

 نقابة المهندسين تكرم طلبة ابتكروا 
كرسيا كهربائيا 

 بسبب الضم.. االحتالل يتوقع حرب مع 
غزة وعودة العمليات االستشهادية 

االنباط-عمان

اعلن مدير عام �سركة النقليات ال�سياحية 

الردنية – جت – املهند�س مالك ح��داد عن 

و�سول 16 حافلة جديدة موديل 2020 اىل 

ميناء العقبة لدعم ا�سطول ال�سركة.

وفيما يلي ما ن�سره حداد عر الفي�سبوك:

تفاوؤًل بقرب انتهاء جائحة كورونا ان�ساهلل 

امللكة علياء  اع��ادة فتح مطار  ملوعد  وا�ستعداداً 

ا�ستلمت �سباح هذا  ال�سياح  وا�ستقبال  ال��دويل 

اليوم املبارك �سركة النقليات ال�سياحية الردنية 

ج��دي��دة  �سياحية  ح��اف��ل��ة  ع�سر  �ستة   - ج��ت   -

موديل ٢٠٢٠ وذلك تفاوؤل وتعزيزاً ل�سطولها 

يف جمايل النقل ال�سياحي والنقل العام .

اي��ات  ا�سمى  ال�سركة  ترفع  املنا�سبة  بهذه 

امللك  ج��ال��ة  امل�����س��رية  لقائد  وال����ولء  ال�سكر 

واحلكومة  الم��ن  عهده  ويل  و�سمو  امل��ف��دى 

المنية  والجهزة  امل�سلحة  والقوات  الر�سيدة 

اجلي�س   - ال�����س��ح��ة  وزارة  وك�����وادر  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

البي�س - وجميع من �ساهم يف ما مت اجنازه 

لغاية الن من و�سولنا واحلمدهلل اىل مرحلة 

تعايف منوذجية يف اجلانب ال�سحي جراء هذه 

اجلائحة

اجل��ه��ود  ه����ذه  ت�ستمر  ان  ن��ت��م��ن��ى  وال�����ذي 

اجل���ب���ارة حل��م��اي��ة ال��وط��ن وامل���واط���ن وتعزيز 

ال�سمعة الطيبة يف هذا املجال وان ي�سل بلدنا 

اىل درجة المان من هذه اجلائحة ان�ساهلل .

كما اننا ل زلنا و�سنبقى نوؤمن بهذا البلد 

وال�ستثمار به وت�سجيع اجلميع على التفكري 

جدياً باعادة ر�سم خريطة جديدة لاقت�ساد 

الردين عماده ال�ستثمار وت�سجيع ال�ستثمار .

والدارة التنفيذية لل�سركة ويف هذه املنا�سبة 

اذ ت�سكر رئي�س واع�ساء جمل�س ادارة ال�سركة 

والذين وقفوا اىل جانب جميع العاملن بها 

وامنوا لهم الظروف الطبيعية الكاملة حلياة 

امنة كرمية خال الفرتة املا�سية .

معاهدين الوطن وال�سركة ان نبقى اجلند 

الوفياء ونبذل اجلهود الازمة لعودة المور 

اىل ن�سابها وخا�سة يف الو�سع ال�سياحي .

ظل  حت���ت  وامل���واط���ن���ن  ال���وط���ن  اهلل  ادام 

القيادة الها�سمية املظفرة .

االنباط-وكاالت

ك���رم���ت ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ن الأردن���ي���ن 

ال��ط��ل��ب��ة ط����ال م��ه��ن��د ال���ط���ب���اع، حم��م��ود 

ع��م��اد ق��م��ح��ي��ة، م���وؤم���ن ب�����س��ام اخل���اون���دي 

م��ن جامعة  ذواب����ة،   اأب���و  وم�سطفى معن 

الطبية  الهند�سة  تخ�س�س  الأهلية  عمان 

جميع  ع��ل��ى  الأول  امل���رك���ز  ن���ال���وا  اأن  ب��ع��د 

واخلا�سة  احلكومية  الأردن��ي��ة  اجلامعات 

ال�سنوية  ال��ت��خ��رج  م�����س��اري��ع  م�����س��اب��ق��ة  يف 

والتي تنظمها نقابة املهند�سن الأردنين 

الكهربائية. الهند�سة  – �سعبة 

االنباط-وكاالت

اجتماع  اإن  العرية   )12( القناة  ق��ال��ت 

امل��ج��ل�����س ال���������وزاري امل�����س��غ��ر يف الح���ت���ال 

بن  خافات  �سهد  الأم�س  “الكابينت” يف 
اأذرع الح��ت��ال الأم��ن��ي��ة ح���ول نتائج  ق���ادة 

تطبيق خطة ال�سم

و�سارك يف الجتماع رئي�س اأركان الحتال 

ال�ستخبارات  �سعبة  رئي�س  ك��وخ��ايف  اأف��ي��ف 

ال�ساباك  رئي�س  هيمن”،  “تامري  “اأمان” 
“يو�سي  املو�ساد  ورئي�س  ارجمان”  “نداف 

كوهن”

ونقلت القناة عن وزراء �ساركوا يف الجتماع 

“اأمان”  ج��ه��از  ورئ��ي�����س  الأرك����ان  رئي�س  اأن 

عر�سوا على الوزراء �سيناريو ت�سعيد خطري 

جداً، يف حن عر�س رئي�س املو�ساد �سيناريو 

ال�ساباك  رئي�س  اتخذ  بينما  خ��ط��ورة،  اأق���ل 

موقفاً و�سطياً بن ال�سيناريوهن وبح�سب 

خال  “كوخايف” ف���ال  ف���اإن   )12( ال��ق��ن��اة 

الجتماع اإن ال�سم �سيوؤدي اإىل ارتفاع كبري 

امل�ستوطنن  �سد  ال��ن��ار  اإط���اق  عمليات  يف 

وجنود الحتال.

–الريا�ض االنباط 

ن��اق�����س��ت جم��م��وع��ة ع��م��ل ال��ه��ي��ك��ل امل��ايل 

م�ستجدات  ال��ع�����س��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة  ال����دويل 

لتعليق  الع�سرين  جمموعة  مبادرة  تنفيذ 

م��دف��وع��ات خ��دم��ة ال��دي��ن، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

واملتانة  ال�ستقرار  لتعزيز  املمكنة  ال�سبل 

يومن  م��دى  على  وذل��ك  العاملية،  املالية 

1441ه�،  القعدة  ذو  و3   2 يف  متتالين 

املوافق 23 و24 يونيو 2020م.

وات��ف��ق��ت ال�����دول الأع�������س���اء مب��ج��م��وع��ة 

الع�سرين يف 22 �سعبان 1441ه� املوافق 

15 اأبريل 2020م على تعليق مدفوعات 
خدمة الدين لفرتة زمنية حمددة للدول 

الأك����ر ف���ق���راً، وذل����ك ل�����س��م��ان دع���م تلك 

وط��اأة  وتخفيف  الأرواح  حماية  يف  ال��دول 

الأزم������ة الق��ت�����س��ادي��ة وامل���ال���ي���ة ال��ن��اج��م��ة 

ع���ن ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

)كوفيد19-(.

مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة 
الدين تستقبل 41 طلًبا
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 البنك الدولي يقدم مساعدات نقدية بقيمة 374 
مليون دوالر لألسر الفقيرة باألردن

2

االنباط- عمان

على  ام�س  ال��دويل  البنك  ملجموعة  التنفيذين  املديرين  واف��ق جمل�س 

م�سروع متويل م�سرتك مع زارة التنمية الدولية الريطانية بقيمة 374 

يف  فقرية  اأ���س��رة  األ��ف   270 لنحو  نقدية  م�ساعدات  لتقدمي  دولر  مليون 

الأردن.

وا�سار البنك اىل ان جائحة فريو�س كورونا ادت اإىل اإ�سعاف اآفاق النمو يف 

الأردن على املدى القريب ب�سكل ملحوظ، وبات وا�سحا حجم تاأثري ال�سدمة 

القت�سادية على الردنين من خال فقدان فر�س العمل وتراجع الدخل، 

خ�سو�سا يف القطاع غري الر�سمي يف ظل غياب اآليات احلماية الجتماعية 

الر�سمية.

ال��دك��ت��ور و���س��ام الرب�سي، ان  ال���دويل  وق���ال وزي���ر التخطيط وال��ت��ع��اون 

احلكومة بادرت �سريعاً اإىل اعتماد اإجراءات ا�ستثنائية تلزم ال�سركات بالإبقاء 

على عّمالها، وو�سع قيود على تخفي�س الأجور وتوفري ال�سيولة والإعفاءات 

لل�سركات للتخفيف من تاأثري اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد على العاملن 

يف القطاع غري الر�سمي.

الأ�سر  حلماية  طموحاً  وطنياً  برناجماً  اعتمدت  احلكومة  ان  وا�ساف، 

الفقرية املتاأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه �سندوق املعونة الوطنية، وهو اجلهة 

الر�سمية املعنية بالدعم النقدي للفقراء.

وبن املدير الإقليمي لدائرة امل�سرق يف البنك الدويل �ساروج كومار جا، ان 

البنك قام بح�سد موارد مالية مل�ساعدة الأردن على مواجهة الآثار ال�سحية 

للجائحة، م�سريا اىل اأن هذا امل�سروع اجلديد يهدف اإىل م�ساعدة الأردن على 

معاجلة التداعيات الجتماعية والقت�سادية لاأزمة والناجمة عن تقل�س 

اأ�سواق العمل وخف�س الأجور وتراجع م�ستويات الدخل.

2

 جت تستحدث 16 حافلة جديدة
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 تاثرت مبا كتبه ابن �شخ�شيه مفكر و اعالميه �شيا�شيه وطنيه  مبا ح�شل مع �شقيقه 

وكيفية تهويل املو�شوع من البع�ض عرب البع�ض من قنوات التوا�شل االجتماعي ومن 

البع�ض عرب اعالم اليكرتوين  ويف �شوء ذلك 

اقرتح

امل��واق��ع  فتح  ���ش��روط  كليا ويف  وامل�����ش��م��وع  امل��رئ��ي  ق��ان��ون هيئة  النظر يف  اوال(اإع������ادة 

االليكرتونيه فاحلا�شل االن بانه قد يقوم �شخ�ض غري اإعالمي بفتح موقع  اليكرتوين 

ويقوم بتعيني �شحفي اأو �شحفيه م�شجله يف نقابة ال�شحفيني ح�شب ال�شروط 

وهنا يف االأ�شا�ض اقرتح ان يتغري هذا 

اإع��الم��ي  ولديه خ��ربه ال تقل ع��ن  خم�شة ع�شر عاما  يف  امل��واق��ع  اأن يكون �شاحب 

املتفرغ  وان من يعمل يف االعالم يعرف حدود  االعالم ويلغى �شرط تعيني ال�شحفي 

عمله وال ميكن اأن يقدم على خمالفات �شواء اجتماعيه اأو �شيا�شيه اأو اأمنيه 

البع�ض  ميار�شها  فو�شى  ان��ع��دام  يف  اأث��ر  لها  �شيكون  االوىل  احل��ال��ه  ه��ذه  يف  ثانيا( 

الن�شر  البع�ض يف  النا�ض وعدم قيام  اإيجابا على  البع�ض وينعك�ض  وخمالفات ميار�شها 

غري ال�شحيح

ثالثا( رغم وجود مادة الرتبية االعالميه اإال اأن بع�ض ال�شباب ال زال ينجر وراء ن�شر 

عرب �شفحات على قنوات التوا�شل االجتماعي اأو تعليقات دون معرفة اآثار ما يقوم به 

البع�ض وهذا يحتاج اإىل اإجراءات حازمه وقانونيه مع توعيه وتثقيف 

اإعادة  اأي تغيري جذري  و�شرورة  رابعا( االعالم الوطني بحاجة اإىل هندرة جذريه 

ترتيب البيت االإعالمي عرب توحيد القوانني واالنظمه وتعريف االعالمي فال يعقل 

االأوان  فاإنه  اإعالمي  نف�شه  ي�شمي  ين�شر  اأو  اأو يكتب  لي�ض لديه خربه  اأ�شبح كل واحد 

خربات  لديهم  الذين  االعالميني  باأ�شماء  قوائم  هناك  يكون  وان  االإعالمي  لتعريف 

تزيد عن ع�شرين عاما الن االعالم كالطب والهند�شه واملحاماه فكلما زادت املده زادت 

خربته وتاثريه

االجتماعي   التوا�شل  قنوات  ملتابعة   اإليكرتونيا  جي�شا  اأن�شاأت  دول  هناك  خام�شا( 

واالإعالم االليكرتوين ولذلك ال بد من ذلك ومتابعة النا�شطني املوؤثرين ولي�ض التاأثري 

واالإخ��ال���ض  وامل�شداقية  النا�ض  ثقة  من  ياأتي  والتاأثري  املجتمع  يف  وامن��ا  فيها  فقط 

والنزاهه والوطنيه والثقافة ولذلك يحتاج اإىل و�شع معايري لت�شنيف االإعالمي املوؤثر 

وهو ال�شروره الق�شوى الأي دوله الن املعارك االن يف العامل هي معارك اعالميه 

وان يكون لالعالميني  الرتخي�ض و�شبط ذلك  اأ�ش�ض  النظر يف  اإع��ادة  بعد  �شاد�شا( 

املوؤثرين املخل�شني  فيمكن اأن ت�شاف اإىل �شالح الدوله القوي 

اقت�شاديا واجتماعيا  الدوله  ل�شيا�شة  العام وطنيا وتنفيذا  الراأي  التاأثري وقيادة  يف 

االع��الم  هيكلة  اإع���ادة  يف  جريئة  ق���رارات  اإىل  يحتاج  ه��ذا  و  �شابقا   ك��ان  كما  و�شيا�شيا 

ق�شوى  كاولويه  االليكرتوين  واالإع��الم  االجتماعي  التوا�شل  قنوات  و�شبط  الوطني 

وكفى لت�شلل البع�ض من يدعون الكتابه اأو الن�شر اأو ين�شرون ال�شم وال�شور  واال�شاعات 

ومناطقيه  و�شلليه  �شخ�شيه  م�شالح  م��ن  تنبع  ال��ت��ي   البع�ض  ك��ت��اب��ات  ع��رب  وال��ف��ن 

الذات وجلد االجنازات واال�شاءات لكل من يعمل  وانتهازيه وو�شوليه واالبتزاز وجلد 

وينجز وكفاءه 

حمى اهلل الوطن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين اىمعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 البنك الدولي يقدم مساعدات نقدية بقيمة  إعادة هيكلة االعالم
374 مليون دوالر لألسر الفقيرة باألردن

االنباط- عمان

واف�����ق جم��ل�����ض امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

م�شروع  على  ام�ض  ال��دويل  البنك  ملجموعة 

الدولية  التنمية  زارة  م��ع  م�شرتك  متويل 

دوالر  م���ل���ي���ون   374 ب��ق��ي��م��ة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 

األ��ف   270 لنحو  نقدية  م�شاعدات  لتقدمي 

اأ�شرة فقرية يف االأردن.

ال��ب��ن��ك اىل ان ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض  وا����ش���ار 

كورونا ادت اإىل اإ�شعاف اآفاق النمو يف االأردن 

ال��ق��ري��ب ب�شكل م��ل��ح��وظ، وب��ات  امل���دى  على 

االقت�شادية  ال�شدمة  تاأثري  حجم  وا�شحا 

ع��ل��ى االردن���ي���ني م���ن خ���الل ف���ق���دان ف��ر���ض 

العمل وتراجع الدخل، خ�شو�شا يف القطاع 

احلماية  اآل��ي��ات  غياب  ظل  يف  الر�شمي  غري 

االجتماعية الر�شمية.

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  وق��ال 

الدكتور و�شام الرب�شي، ان احلكومة بادرت 

ا�شتثنائية تلزم  اإج��راءات  اإىل اعتماد  �شريعاً 

ال�شركات باالإبقاء على عّمالها، وو�شع قيود 

ال�شيولة  وت���وف���ري  االأج�����ور  تخفي�ض  ع��ل��ى 

تاأثري  من  للتخفيف  لل�شركات  واالإع��ف��اءات 

اأزمة فريو�ض كورونا امل�شتجد على العاملني 

يف القطاع غري الر�شمي.

برناجماً  اعتمدت  احلكومة  ان  وا�شاف، 

وط��ن��ي��اً ط��م��وح��اً حل��م��اي��ة االأ����ش���ر ال��ف��ق��رية 

امل��ت��اأث��رة ب���االأزم���ة ي��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه ���ش��ن��دوق 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، وه����و اجل��ه��ة ال��ر���ش��م��ي��ة 

املعنية بالدعم النقدي للفقراء.

يف  امل�شرق  لدائرة  االإقليمي  املدير  وب��ني 

البنك  ان  ج��ا،  �شاروج كومار  ال��دويل  البنك 

االأردن  مل�����ش��اع��دة  م��ال��ي��ة  م����وارد  بح�شد  ق���ام 

للجائحة،  ال�شحية  االآث�����ار  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

يهدف  اجلديد  امل�شروع  هذا  اأن  اىل  م�شريا 

اإىل م�شاعدة االأردن على معاجلة التداعيات 

االجتماعية واالقت�شادية لالأزمة والناجمة 

االأج��ور  وخف�ض  العمل  اأ���ش��واق  تقل�ض  ع��ن 

وتراجع م�شتويات الدخل.

نقدية  ت��ق��دمي حت��وي��الت  اإن  اىل  وا���ش��ار 

ومنها  وامل��ح��روم��ة،  الفقرية  لالأ�شر  ط��ارئ��ة 

االأ����ش���ر ال��ت��ي ت��ع��ول��ه��ا امل�������راأة، ه���و االأ���ش��ا���ض 

على  واحلفاظ  االأزم��ة  حتّمل  من  لتمكينها 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال�����ش��م��ود وع��ل��ى اال���ش��ت��ق��رار 

االجتماعي.

امل�شروع  �شيقّدم  ال��ربن��ام��ج،  لهذا  ودع��م��اً 

لال�شتجابة  النقدية  للتحويالت  ال��ط��ارئ 

الأزم����ة ف��ريو���ض ك���ورون���ا دع��م��اً ن��ق��دي��اً على 

مدى 6 اأ�شهر اإىل 190 األف اأ�شرة حمرومة ال 

وي�شاند  ال�شندوق،  دعم  من  حالياً  ت�شتفيد 

للدعم  “تكافل”  ب��رن��ام��ج  اأي�����ش��اً  امل�����ش��روع 

عام  فقرية  اأ���ش��رة  األ��ف   55 لتغطية  النقدي 

2020 و85 األف اأ�شرة عام 2021، كما �شيقّدم 

دع��م��اً ن��ق��دي��اً اإ���ش��اف��ي��اً ط���ارئ���اً مل���دة 6 اأ���ش��ه��ر 

تكافل  برنامج  من  حالياً  امل�شتفيدة  لالأ�شر 

للو�شول اإىل نف�ض م�شتويات االنتفاع املقررة 

للدعم النقدي الطارئ.

و���ش��ي�����ش��ت��خ��دم ال���دع���م ال��ن��ق��دي ال��ط��ارئ 

امل��ن�����ش��ة االإل���ك���رتون���ي���ة امل�����ش��م��م��ة ل��ربن��ام��ج 

حديثة  اإلكرتونية  ة  من�شّ وه��و  “تكافل”، 
ل��ل��دع��م ال��ن��ق��دي اإىل ال��ف��ق��راء مت اإط��الق��ه 

اال�شرتاتيجية  اإط���ار  يف   2019 اأي���ار  �شهر  يف 

الوطنية للحماية االجتماعية 2025-2019، 

ويتم اختيار امل�شتفيدين من الدعم النقدي 

الطارئ من قاعدة بيانات برنامج “تكافل” 

واقت�شادية  اجتماعية  بيانات  تت�شمن  التي 

الّتحقق منها الأكرث من مليون  حمدثة مت 

ة تبادل البيانات  اأ�شرة وذلك با�شتخدام من�شّ

لل�شجل الوطني املوحد.

البنك  خ��ب��ري احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 

امل�شروع خالد حميي  ال��دويل ورئي�ض فريق 

الدين، اكد ان من�شة تكافل ادخلت حت�شينات 

يف  النقدي  الدعم  تو�شيل  اأنظمة  يف  كبرية 

االإلكرتوين،  الت�شجيل  ذلك  يف  مبا  االأردن، 

ومنهجية  البيانات،  من  التلقائي  والتحقق 

اال����ش���ت���ه���داف امل��ح�����ش��ن��ة، وج��ل�����ش��ات ت��ق��دمي 

دع���م امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن ل��ف��ت��ح ح�����ش��اب��ات رق��م��ي��ة، 

امل�شرفية  احل�شابات  خالل  من  واملدفوعات 

واآلية  االإل��ك��رتون��ي��ة،  املحافظ  اأو  االأ�شا�شية 

ق���وي���ة ال����ش���ت���ق���ب���ال وم���ع���اجل���ة ال�������ش���ك���اوي، 

م��و���ش��ح��ا ان ب��رن��ام��ج ت��ك��اف��ل ه���و االأ���ش��ا���ض 

للتو�شع م�شتقباًل يف ال�شجل الوطني املوحد 

االأردنيني  جلميع  الوحيدة  البوابة  لي�شبح 

املحتاجني اإىل الدعم االجتماعي.

ال��ب��ن��ك اىل ان ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض  وا����ش���ار 

كورونا ادت اإىل اإ�شعاف اآفاق النمو يف االأردن 

ال��ق��ري��ب ب�شكل م��ل��ح��وظ، وب��ات  امل���دى  على 

االقت�شادية  ال�شدمة  تاأثري  حجم  وا�شحا 

ع��ل��ى االردن���ي���ني م���ن خ���الل ف���ق���دان ف��ر���ض 

القطاع  يف  خا�شة  ال��دخ��ل،  وت��راج��ع  العمل 

احلماية  اآل��ي��ات  غياب  ظل  يف  الر�شمي  غري 

ال��ر���ش��م��ي��ة. وت��ن��ف��ذ جمموعة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال���ب���ن���ك ال��������دويل، وه�����ي واح�������دة م����ن اأك����رب 

للبلدان  واملعرفة  للتمويل  العاملية  امل�شادر 

ال��ن��ام��ي��ة، ح��ال��ي��ا ت���داب���ري ���ش��ري��ع��ة ووا���ش��ع��ة 

تدعيم  على  البلدان  ه��ذه  مل�شاعدة  النطاق 

كما  اجلائحة،  لهذه  الت�شدي  على  قدرتها 

البلدان  ق���درة  زي���ادة  على  املجموعة  تعمل 

تدخالت  وحت�شني  االأم��را���ض،  مراقبة  على 

ال�شحة العامة، وم�شاعدة موؤ�ش�شات القطاع 

واحلفاظ  عملياتها  موا�شلة  على  اخلا�ض 

ع�شر  اخلم�شة  م��دار  وعلى  موظفيها.  على 

�شهرا املقبلة، �شتتيح املجموعة ما ي�شل اإىل 

مل�شاعدة  امل��ايل  الدعم  من  دوالر  مليار   160

البلدان على حماية الفئات الفقرية واالأوىل 

ب��ال��رع��اي��ة، وم�����ش��ان��دة ال�����ش��رك��ات، وت��ع��زي��ز 

مليار   50 ذلك  وي�شمل  االقت�شادي،  التعايف 

دوالر م���ن امل�����وارد اجل���دي���دة م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ة 

قرو�ض  اأو  منح  �شكل  يف  للتنمية  ال��دول��ي��ة 

رة للغاية. ب�شروط مي�شَّ

 قلعة الكرك معلم حضاري وتاريخي 
شاهد على عهود غابرة

االنباط-الكرك

قلعة ال��ك��رك ه��ي اإح���دى اأك���رب واأه��م 

يعود  التي  ال�شام  وب��الد  ب���االأردن  القالع 

ع�شر  اىل  ا���ش��ا���ش��ي��ات��ه��ا  ان�������ش���اء  ت���اري���خ 

امل��وؤاب��ي��ني لتظل درع���ا واق��ي��ا ل���الردن يف 

البيزنطي  ث��م  وم��ن  ال��روم��اين  الع�شر 

واال����ش���الم���ي ل��ت�����ش��ك��ل م��ع��ل��م��ا ���ش��ي��اح��ي��ا 

وح�����ش��اري��ا وت��اري��خ��ي��ا ح��ا���ش��را يف ذاك���رة 

�شياحي  ج��ذب  ونقطة  وامل��ك��ان  االن�����ش��ان 

رئي�شي باملحافظة.

ت�شم  التي  القالع  من  الكرك  وقلعة 

اأي انها  ا���ش��واره��ا م��دي��ن��ة ك��ام��ل��ة  داخ���ل 

لي�شت ح�شنا ع�شكريا فقط، بل حتتوي 

ع��امل��ا ك��ام��ال حت��ت االر�����ض حت���وي بيوت 

وطرقات وقاعات ومعا�شر زيتون ونبيذ 

وم��ط��ح��ن��ة ل��ل��ح��ب��وب وم����راب����ط اخل��ي��ل 

وث���ك���ن���ات اجل���ن���ود وع���ن���د ال�����ش��ع��ود اىل 

وان��ت  ال��ن��ق��ي  ال���ه���واء  ت�شتن�شق  ال�����ش��ط��ح 

ت��ط��ل ع��ل��ى ج��ب��ال امل��ح��اف��ظ��ة واغ���واره���ا 

وت�شتمع بروؤية ا�شواء القد�ض واخلليل .

وق�����ال رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة ج��م��اع��ة درب 

ان  النواي�شة:  نايف  الباحث  احل�شارات 

قلعة الكرك هي بناء م�شتطيل بني على 

الطرف اجلنوبي من مدينة الكرك على 

اجلهة  م��ن  امل��ي��ت  البحر  ي��واج��ه  مرتفع 

قبل   860 �شنة  امل��وؤاب��ي��ني  زم���ن  ال��غ��رب��ي��ة 

ال�شرقية  م��ن اجلهة  واط��وال��ه��ا  امل��ي��الد. 

135 مرتا ومن اجلهة الغربية 240 مرتا 

وم���ن اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة 85 م���رتا وم��ن 

ويف�شل  م���رتا.   135 ال�شمالية  اجل��ه��ة 

حفر  �شناعي  خندق  املدينة  عن  القلعة 

عليه  وك���ان  ذراع���ا   65 عمقه  ال�شخر  يف 

ب�شال�شل  متحرك  خ�شبي  ج�شر  قدميا 

ح���دي���دي���ة وي��ح��ي��ط ب��ال��ق��ل��ع��ة وامل��دي��ن��ة 

ثالثة اودية عميقة من ال�شرق وال�شمال 

والغرب.

وا�����ش����ار ال��ن��واي�����ش��ة اىل ان����ه ت��ع��اق��ب 

ع���ل���ى ال���ق���ل���ع���ة ب���ع���د امل�����وؤاب�����ي�����ني ح��ق��ب 

االأوائ���ل  وامل�شلمني  ك��االن��ب��اط  تاريخية 

واالي��وب��ي��ني  وال�شليبيني  والفاطميني 

وامل���م���ال���ي���ك واالأت���������راك وه����ي م���ن اك��رب 

من  وتتكون  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  القالع 

واما  الباحثني  بع�ض  �شبعة طوابق وفق 

امل���ع���روف م��ن��ه��ا االن ث��الث��ة. وم���ن اه��م 

احلماء  وب��رج  النا�شرية  القاعة  معاملها 

والكني�شة واخلندق.

وقال رئي�ض جمعية ال�شلم والت�شامن 

“كري حار�شة  الع�شايلة  الثقافية ه�شال 

وكري موؤاب وكراك موؤاب وكرك نوح كل 

العابق بالعظمة  املكان  ا�شماء لذات  تلك 

ا�شماء تعددت بتعدد من  وال�شموخ وهي 

النهاية  يف  ول��ك��ن��ه��ا  نف�شه  ب��امل��ك��ان  اق����ام 

تبقى ا�شماء لذات املكان وبالتحديد قلعة 

امل��رتب��ع على قمم  ال��ك��رك ذل��ك احل�شن 

جبال موؤاب اخلالدة يف مكان و�شط بني 

عظيما  ح�شنا  لتكون  واالر����ض  ال�شماء 

ي�شعب اقتحامه حتى اختلط وجوده يف 

احللم  ب��ني  الع�شور  ع��رب  النا�ض  اذه���ان 

ه��ذا احل�شن عنوة  واحلقيقة وم��ا دخ��ل 

فدخل  ق��وت��ه  اأوج  يف  ال��دي��ن  ���ش��الح  اال 

التاريخ من خالله.

م���ن ج��ان��ب��ه اك���د م��دي��ر اث����ار ال��ك��رك 

تعد  ال��ك��رك  ان قلعة  ال��ط��راون��ة،  خ��ال��د 

نقطة  تعد  حيث  مهما  �شياحيا  معلما 

جذب لل�شياح من داخل االردن وخارجها، 

ال��ت��اري��خ��ي��ة  ك���ن���وزه���ا  اىل  ب���اال����ش���اف���ة 

متحف  على  القلعة  حت��وي  واحل�شارية 

يف  امل�شلمني  اآث���ار  املتحف  يعر�ض  اأث���ري 

ويوجد  والعثمانية،  اململوكية  ال��ف��رتة 

به ق�شٌم يغطي فرتات الع�شر احلجري 

والع�شر  ال���ربون���زي  وال��ع�����ش��ر  احل��دي��ث 

قطع  م��ن  جمموعة  وت�شم  احل��دي��دي. 

اأث����ري����ة ن��ب��ط��ي��ة وروم���ان���ي���ة وب��ي��زن��ط��ي��ة 

اأم��ام  املتحف  فتح  اأع��ي��د  وق��د  و�شليبية، 

اجل��م��ه��ور ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث م��ا زال 

م���ت���اح���اً ل��ل��ع��ام��ة م���ن���ذ ذل�����ك احل�����ني يف 

م��وق��ع��ه اجل��دي��د، الف��ت��ا اىل االج����راءات 

امل��ت��ب��ع��ة حاليا  االح����رتازي����ة وال��وق��ائ��ي��ة 

مل���واج���ه���ة وب�����اء ك����ورون����ا ل��ل��ح��ف��اظ على 

املحافظة  داخل  القلعة من  زوار  �شالمة 

وامل���ح���اف���ظ���ات االخ�������رى ن���ظ���را ل��ت��وق��ف 

قلعة  ان  ي�شار اىل   . ال�شياحة اخلارجية 

من  اكرث  املا�شي  العام  ا�شتقبلت  الكرك 

العامل  �شائح من خمتلف دول  الف  مئة 

والول مرة بتاريخها. 

االنباط-وكاالت

ك���رم���ت ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ش��ني االأردن����ي����ني 

الطلبة طالل مهند الطباع، حممود عماد 

قمحية، موؤمن ب�شام اخلاوندي وم�شطفى 

معن اأبو ذواب��ة،  من جامعة عمان االأهلية 

نالوا  اأن  بعد  الطبية  الهند�شة  تخ�ش�ض 

املركز االأول على جميع اجلامعات االأردنية 

م�شاريع  م�شابقة  يف  واخلا�شة  احلكومية 

نقابة  تنظمها  وال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ت��خ��رج 

الهند�شة  �شعبة   – االأردن���ي���ني  املهند�شني 

الكهربائية.

وج����اء ت��ك��رمي ال��ط��ل��ب��ة ب��ع��دم��ا جن��ح��وا 

ب�����ش��ن��ع ك��ر���ش��ي ك��ه��رب��ائ��ي م��ت��ح��رك ل���ذوي 

اإ���ش��ارات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ب��ه  االإع���اق���ة ويتحكم 

حيوية متعددة.

ويعمل الكر�شي على على اأوامر خمتلفة 

�شهولة  بال�شلل  امل�شابني  للمر�شى  توفر 

بع�ض  با�شتخدام  م�شاعدة  دون  ال��ت��ح��رك 

اأج�����زاء م��ن ج�����ش��ده��م او ح��وا���ش��ه��م وال��ت��ي 

ت�شدر اأوامر اىل ح�شا�شات الكرتونية تقوم 

بالتحكم مبحركات الكر�شي املوجودة فيه.

الطلبة  اح��د   - الطباع  ط��الل  وبح�شب 

الرئي�شة  اجل���وان���ب  اح���د  – اأن  امل��ك��رم��ني 

للم�شروع م�شاعدة ذوي االإعاقة يف حياتهم 

وواثقني  م�شتقلني  ي�شبحوا  كي  اليومية 

من اأنف�شهم.

وبني الطباع: “اقرتحنا يف هذا امل�شروع 

ت�����ش��م��ي��م ك��ر���ش��ي م��ت��ح��رك م��ت��ع��دد ط��رق 

التحكم قادر على توفري تنقل لالأ�شخا�ض 

م���ت���غ���ريات  ب���ا����ش���ت���خ���دام  االإع������اق������ة  ذوي 

خمتلفة  ح��ي��وي��ة  اإ����ش���ارات   - ف�شيولوجية 

باجل�شم-.”

ال��ك��ر���ش��ي  ف����ك����رة  اأن  ال����ط����ب����اع:  وب������ني 

تقنيات  م��ع  متحرك  يكون  ان  الكهربائي 

الراأ�ض  واإمي���اءات  بال�شوت  متعددة  حتكم 

و�شغط النف�ض، ورفرفة االأ�شابع.

الكر�شي  ت��ط��وي��ر  ب�����ش��دد  “نحن  وخ��ت��م 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي الإ����ش���اف���ة ع����دة ط����رق حتكم 

ج����دي����دة ل��ي�����ش��ب��ح اأك������رث ت����ط����ورا و���ش��م��ن 

املوا�شفات العاملية.

وك����ان م���ن امل��ف��رت���ض اأن ي��ك��ون ت��ك��رمي 

اآذار  ال��ط��ل��ب��ة ب��ح��ف��ل ب��ه��ي��ج خ����الل ���ش��ه��ر 

احلفل  اأجلت  ك��ورون��ا  جائحة  لكن  املا�شي 

ب�شهادات  تكرميهم  ليقت�شر  م���رات  ع���دة 

تقديرية بدون مظاهر احتفالية. 

اإب���راه���ي���م  ال���دك���ت���ور ج���م���ال  اأن  ي���ذك���ر 

النابل�شي اأ�شرف على امل�شروع.

ال�شركات  ال�شياق دعا خمت�شون  يف ذات 

الطبية  بال�شناعات  تعنى  التي  واملوؤ�ش�شات 

ت��ب��ن��ي امل�������ش���روع وامل�����ش��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ره 

والرتويج له داخليا وخارجيا.

االنباط-عمان

اأكد اأ�شتاذ علم االآثار يف اجلامعة الها�شمية الباحث الدكتور 

حممد وهيب �شرورة الرتكيز على اأنواع جديدة من ال�شياحة 

متواجدة على اأر�ض اململكة اإال اأنها غري مفعلة، واإطالقها يف 

هذه املرحلة للنهو�ض بالقطاع ال�شياحي .

وب���ني ال��ب��اح��ث وه��ي��ب ، ان امل��وؤ���ش��رات االإي��ج��اب��ي��ة االأول��ي��ة 

لل�شياحة الداخلية اأظهرت تفاعل املواطن االأردين وا�شتجابته 

لتوجيهات احلكومة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ض، وتب�شر باأن 

القادم اأف�شل، واأن الريادة يف جمال القطاع ال�شياحي تقارب 

الريادة والنجاح الذي حتقق يف القطاع ال�شحي على امل�شتويات 

العاملية واالإقليمية واملحلية.

ب��ني االأول���وي���ات التي م��ن �شاأنها النهو�ض  “ان م��ن  وق���ال 

 - بالزرقاء  امل�شائد  �شياحة  الرتكيز على  ال�شياحي  بالقطاع 

مثلث ال�شيد -امل�شتمل على ق�شري عمره، وحممية ال�شومري 

وم�شائد البادية، بحيث ت�شكل االأ�شا�ض لل�شياحة ال�شحراوية 

�شياحة  اإىل  اإ�شافة  الغام�شة،  االأبنية  ب�شياحة  ترتبط  التي 

ثاين  يعترب  ال��ذي  العظيم  االأردن  ك�شور  التاريخية  االأ���ش��وار 

اأطول �شور يف العامل بعد �شور ال�شني بطول 150 كيلومرتا .

كما يتعني الرتكيز على �شياحة حقول الدوملنز “ طاوالت 

حجرية �شخمة مكونة من ال�شخور ال�شوانية الكبرية “ حيث 

ان االأردن يتميز بهذا النوع من االإرث احل�شاري دون غريه 

باهتمام  اإىل ط��رح م�شارات حتظى  اإ�شافة  ال���دول،  �شائر  من 

حملي واإقليمي مثل : طريق االإيالف القر�شي الذي ما زالت 

الر�شول  و�شلكها  املباركة  االأردن  اأر���ض  على  ماثلة  حمطاته 

الكرمي اأثناء قدومه ورحلته بقافلة خديجة بنت خويلد عرب 

االأردن.

واأ�شار اإىل اأنه ميكن ان تقوم اجلهات املعنية بتبني “ممرات 

�شفر دولية “ بني اململكة ودول ذات معدالت اإ�شابة منخف�شة 

اأكد  حيث  قوية،  �شحية  رعاية  واأنظمة  كورونا  فريو�ض  من 

النمو يف  اأّن  لقاء  اأك��رث من  الثاين يف  اهلل  امللك عبد  جاللة 

القطاع ال�شياحي باالأردن كان �شهد حت�شناً ملحوظاً ما يتطلب 

القدرة  لرفع  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 

التناف�شية على م�شتوى االإقليم .

ول��ف��ت وه��ي��ب اإىل اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االأول����وي����ات يف 

والرتكيز  الفريق  ب��روح  والعمل  باململكة،  ال�شياحي  القطاع 

ال�شباب  ب���االأردن، وتدريب  ال�شياحة  التي متيز  النوعية  على 

وتاأهيلهم لتقدمي اخلدمات كافة مبا ي�شمن م�شاركة وا�شعة 

لهم يف هذا القطاع .

واأ���ش��ار اإىل ���ش��رورة االإف����ادة م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

والتي  للحوافز  م��ن خ��الل تقدميها  امل��ج��اورة  ال���دول  بع�ض 

منها االأخذ مبجموعة املبادئ االإر�شادية حول كيفية ا�شتئناف 

�شناعة ال�شياحة و�شط جائحة كورونا والتي اأ�شدرتها منظمة 

ال�شياحة العاملية يف �شهر اأيار املا�شي، االأمر الذي �شي�شاعد يف 

ن�شر اأجواء الثقة يف العامل حول ال�شياحة يف اململكة، وت�شمل 

اإج��راء فحو�شات طبية عند احلاجة، مثل  املبادئ االإر�شادية 

قيا�ض درجات احلرارة يف املطارات، وت�شديد اإجراءات النظافة 

وتوفري معقمات اليد اأو املناديل امل�شادة للبكترييا .

واأكد الباحث وهيب اأنه يتعني على اجلهات املعنية تن�شيط 

ال�شياحة الداخلية بحيث تعو�ض ال�شياحة الداخلية املحلية 

اإن��ف��اق  اأن  ج����زءاً م��ن خ�شائر ال�����ش��ي��اح��ة اخل��ارج��ي��ة، خ��ا���ش��ة 

االأردنيون على ال�شياحة وال�شفر يقارب 1.4 مليار دوالر .

 نقابة المهندسين تكرم طلبة ابتكروا كرسيا كهربائيا 

 عالم آثار يؤكد ضرورة تفعيل أنواع جديدة من السياحة في المملكة
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 عودة المقاولين للعمل بفتح وتعبيد 
طرق وأبنية حكومية بمأدبا

 القبض على مرتكب قضية سلب مسلح 
على احد البنوك في اربد قبل عامين

 عجلون : مطالب بتهيئة المواقع السياحية 
وتكثيف حمالت التعقيم الستقبال الزوار

التعليم العالي : لم يصدر عن الوزارة أي 
تصريح يتعلق بالتخريج االفتراضي للجامعات

االنباط-عمان

املهند�سة  م��اأدب��ا  ا�سغال  مديرة  قالت 

م��ن املقاولني  ع��روب��ة ع��وي�����س، ان ع���دداً 

ع�����ادوا اىل ال��ع��م��ل ب��ف��ت��ح وت��ع��ب��ي��د ط��رق 

ماأدبا  حمافظة  يف  حكومية  اأبنية  وبناء 

ب��ع��د ت���وق���ف ال��ع��م��ل ب��ه��ا ج�����راء ج��ائ��ح��ة 

فريو�س كورونا.

وبح�سب املهند�سة عوي�س، فان الطرق 

ال��ت��ي ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��ه��ا ح��ال��ي��ا مبنطقة 

والعري�س  ومليح  الق�سبة  ول��واء  ماعني 

وج��ري��ن��ة وال��ط��ري��ق ال���دائ���ري يف ذي��ب��ان 

االنتهاء  مت  حيث  الفي�سلية،  ومنطقة 

ماأدبا  لطريق  ا�سفلتية  خلطة  عمل  من 

الفي�سلية و�سيتم دهان الطريق، ا�سافة 

اىل ده��ان �سارع البرتا ال��ذي مت تعبيده 

لعدد  �سندوقية  ع��ب��ارات  وان�ساء  �سابقا 

من الطرق حيث بلغت الكلفة االجمالية 

دينار  ال��ف  و500  2مليون  الطرق   لهذه 

وهي من �سمن خم�س�سات عام 2019 .

للعمل  ع���ادوا  املقاولني  ان  وا���س��اف��ت، 

مديرية  ب��اإ���س��راف  حكومية  ابنية  لبناء 

اال����س���غ���ال وه�����ي م���رك���ز ���س��ح��ي ح��ن��ي��ن��ا 

معهد  وق��اع��ة  الفي�سلية  �سحي  وم��رك��ز 

قيد  امل�����راأة  تنمية  وم��ب��ن��ى  الف�سيف�ساء 

ال�سامل  ذي��ب��ان  �سحي  وم��رك��ز  الت�سليم 

قيد الت�سليم واالنتهاء من م�سروع بيت 

االعالف  وجممع  نيبو  جبل  يف  ال�سباب 

االجمالية  الكلفة  بلغت  حيث  ذيبان،  يف 

مليون و700 الف دينار.

االنباط-اربد

���س��ع��ب��ة بحث  ال��ع��ام��ل��ون يف  ال���ق���ى 

على  القب�س  ال�سمال،  اقليم  جنائي 

�سلب م�سلح على فرع  مرتكب ق�سية 

اح���د ال��ب��ن��وك يف م��دي��ن��ة ارب�����د، بعد 

عامني على تنفيذها.

وق�����ال ال���ن���اط���ق االع���الم���ي ب��ا���س��م 

م��دي��ري��ة االم����ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان، ان��ه 

مدير  توجيهات  لتنفيذ  وا���س��ت��م��رارا 

االم����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال���رك���ن ح�سني 

احلوامتة مبتابعة الق�سايا اجلنائية 

فان  فيها،  التحقيق  واعادة  املجهولة 

العاملني يف �سعبة بحث جنائي اقليم 

ال��ق��اء القب�س  ال�����س��م��ال مت��ك��ن��وا م��ن 

ق�سية  ارت��ك��ب  مطلوب  �سخ�س  على 

���س��ل��ب م�����س��ل��ح ل���ف���رع اح�����د ال��ب��ن��وك 

ق��ب��ل ع��ام��ني ت��ق��ري��ب��اً يف م��دي��ن��ة ارب��د 

واعرتف بذلك .

واو����س���ح ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ان��ه 

 2018 ع�����ام  اب  م����ن  االأول  ب���ت���اري���خ 

مدينة  يف  البنوك  اح��د  ف��رع  تعر�س 

�سخ�س  قبل  م��ن  م�سلح  ل�سلب  ارب��د 

دخ�����ل ال����ي����ه م���ت���ن���ك���راً ب�����زي ن�����س��ائ��ي 

وب���ح���وزت���ه ����س���الح ن�����اري وق�����ام حت��ت 

دي��ن��اراً   9547 ب�سلب  ال�����س��الح  تهديد 

وال��ف��رار م��ن امل��ك��ان وف��ت��ح حتقيق يف 

احل���ادث���ة يف ح��ي��ن��ه ومل ي��ت��م حت��دي��د 

هويته.

وب�����ني ان�����ه وم�����ن خ�����الل م��ت��اب��ع��ة 

معلومات  وردت  املجهولة  الق�سايا 

�سخ�س  ح��ول  اجلنائي  البحث  ل��دى 

ق�سايا  م��ن  ب��ع��دد  وم��ط��ل��وب  م�سبوه 

ال�سخ�س  ���س��ف��ات  ي��ح��م��ل  ال�����س��رق��ات 

وبالبحث  ال�سلب  بعملية  ق��ام  ال��ذي 

عنه القي القب�س عليه .

واك�������د ال����ن����اط����ق االع�����الم�����ي ان���ه 

وم���ن خ���الل ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه اع��رتف 

ان���ه وق��ب��ل ع��ام��ني ت��ق��ري��ب��اً ات��ف��ق مع 

عملية  تنفيذ  على  اخرين  �سخ�سني 

���س��ل��ب م�����س��ل��ح ل��ف��رع اح���د ال��ب��ن��وك يف 

مب�ساعدتهما  ق��ام  وان��ه  ارب��د  مدينة 

ع��ل��ى ال���دخ���ول اىل ال��ب��ن��ك م��ت��ن��ك��راً 

من  دي��ن��اراً   9547 و�سلب  ام���راأة  ب��زي 

امل���وظ���ف���ني داخ����ل����ه ب���ع���د ت��ه��دي��ده��م 

ب��وا���س��ط��ة ���س��الح ن���اري ك���ان ب��ح��وزت��ه 

وال����ف����رار م���ن امل���ك���ان وج����رى ع��ر���س 

وفق  البنك  موظفي  على  ال�سخ�س 

ذات  ان��ه  واك���دوا  القانونية  اال���س��ول 

ال�سلب  ق�سية  نفذ  ال���ذي  ال�سخ�س 

وال��ق��ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اح���د ال�����س��رك��اء 

فيما البحث جاٍر عن االخر.

االنباط- عجلون

ط���ال���ب ع����دد م���ن اب���ن���اء حم��اف��ظ��ة 

البيئي  ب��ال�����س��اأن  وامل��ه��ت��م��ني  ع��ج��ل��ون 

املواقع  بتهيئة  العامة  ال�سالمة  جلنة 

التعقيم  حمالت  وتكثيف  ال�سياحية 

من اجل ا�ستقبال الزوار وال�سياح.

واك�������دوا �����س����رورة جت��ه��ي��ز امل���واق���ع 

تنفيذ  خ��الل  م��ن  والتنزه  ال�سياحية 

ح���م���الت ال��ت��ع��ق��ي��م وال���ن���ظ���اف���ة اأم����ام 

مرتادي هذه االأماكن، بهدف احلفاظ 

على ال�سحة وال�سالمة العامة واحلد 

من انت�سار فريو�س كورونا وخ�سو�سا 

الن�سطة  ال�سياحية  احل��رك��ة  ظ��ل  يف 

االم��اك��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سهدها  ال��ت��ي 

الطبيعية واملحمية يف املحافظة.

وق�����ال ال���ن���ائ���ب و����س���ف���ي ح�����داد ان 

الراهن ي�ستدعي تكاتف كافة  الو�سع 

من  املعنية  اجلهات  قبل  من  اجلهود 

اج����ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن�����س��ي��ط احل��رك��ة 

التي  عجلون  حمافظة  يف  ال�سياحية 

ج��ذب  نقطة  جتعلها  مب��ي��زات  تتمتع 

للباحثني عن الراحة واال�ستجمام.

وا����س���اد رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة 

اال���س��ت�����س��اري��ة جلمعية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 

بكافة  امل��وم��ن��ي  عمر  االردن��ي��ة  البيئة 

ا�ستعادة  اجل  من  تبذل  التي  اجلهود 

داعيا  وانتعا�سه،  ال�سياحي  الن�ساط 

ت��ع��اون اجل��م��ي��ع يف احل��ف��اظ على  اىل 

ال�سياح  يرتادها  التي  االماكن  نظافة 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وامل��ح��م��ي��ة 

يف  املتواجدة  االر�سادية  االدل��ة  واتباع 

هذه االماكن حفاظا على �سالمتهم .

وا�����س����ار ���س��اح��ب م����ب����ادرة االي�����ادي 

ال��ب��ي�����س��اء ال���دك���ت���ور حم���م���ود وف��ي��ق 

حمالت  تكثيف  اهمية  اىل  ف��ري��ح��ات 

ال�������رتوي�������ج وال�����ت�����ع�����ري�����ف ب����امل����واق����ع 

املرحلة  ه��ذه  يف  خ�سو�سا  ال�سياحية 

ب��ع��د ان مت اغ����الق ه���ذه امل���واق���ع مل��دة 

3 ����س���ه���ور ب���اال����س���اف���ة اىل  اك����ر م���ن 

والتعقيم  ال��ر���س  ع��م��ل��ي��ات  ا���س��ت��م��رار 

ب��االج��راءات  وال��ت��اأك��ي��د على االل��ت��زام 

انت�سار  من  للحد  وال�سحية  الوقائية 

كورونا.

واكد حمافظ عجلون رئي�س جلنة 

ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة ���س��ل��م��ان ال��ن��ج��ادا 

ل���وك���ال���ة االن����ب����اء االردن����ي����ة )ب�����رتا(، 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  االل�����ت�����زام  ان  ال�����ي�����وم، 

ي�ساهم  املعنية  اجلهات  عن  ال�سادرة 

يف ال��ت��ح��ف��ي��ز ع��ل��ى ان��ت��ع��ا���س احل��رك��ة 

ومن خالل  يتم  انه  مبينا  ال�سياحية، 

م�ستمرة  ح��م��الت  ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ب��ل��دي��ات 

�سليمة  بيئة  وتوفري  النظافة  الدام��ة 

للزوار.

وبني مدير ال�سياحة حممد الديك 

اجلهات  مع  م�ستمرا  تعاونا  هناك  ان 

امل��ع��ن��ي��ة م���ن اج����ل ت��ك��ث��ي��ف اجل����والت 

املن�ساآت  ع��ل��ى  والتفتي�سية  ال��رق��اب��ي��ة 

التاأكيد  اج��ل  من  ال�سياحية  وامل��واق��ع 

عليها التخاذ كافة اجراءات ال�سالمة 

والكمامات  القفازات  ولب�س  والتعقيم 

اإىل  باالإ�سافة  املواقع  هذه  زيارة  عند 

ال�سحي  االإر�����س����ادي  ال��دل��ي��ل  ت���وزي���ع 

حفاظا على ال�سالمة العامة

االنباط-عمان

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اك��دت 

ت�سريح  اأي  ي�سدر عنها  انه مل  العلمي، 

يتعلق  ف��ي��م��ا  اإع���الم���ي،  خ���ر  اأو  ر���س��م��ي 

بالتخريج االفرتا�سي لطلبة اجلامعات 

االأردنية.

ودعا الناطق االإعالمي با�سم الوزارة 

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  اخلطيب  مهند 

االع��الم �سرورة حتري  و�سائل  اجلمعة، 

بهذا اخل�سو�س،  ن�سره  يتم  فيما  الدقة 

ع��ل��ى  ال���ط���ل���ب���ة اىل احل���������س����ول  داع�����ي�����ا 

امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة وال�����س��ح��ي��ح��ة من 

خالل القنوات الر�سمية للوزارة.

االنباط-عمان

وهيئة  واالث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 

398 �سخ�سا ي�ساركون  ان  ال�سياحة  تن�سيط 

جنة” يف  “اردننا  برنامج  رح���الت  اوىل  يف 

مو�سمه الثاين حتت �سعار “ اردننا بخري” 

ام�����س اجل��م��ع��ة ،وال���ي���وم ال�����س��ب��ت ع��ل��ى منت 

املحافظات  من  ،انطلقت  �سياحية  حافالت 

كافة باجتاه اجلنوب .

وا�سافت الوزارة والهيئة يف بيان �سحفي 

���س��ي��اح��ي��ة نقلت  23 ح��اف��ل��ة  ان  ام�����س  ن�����س��ر 

الدفعات االوىل من امل�ساركني يف الرنامج 

ك��اف��ة اىل اجل��ن��وب  م��ن حم��اف��ظ��ات اململكة 

)العقبة  ال��ذه��ب��ي  امل��ث��ل��ث  منطقة  وخ��ا���س��ة 

اإع���ادة  ان ج��رى  ( بعد  ، ووادي رم  ال��ب��رتا   ،

على  اع��ت��م��ادا  بالكامل  ال��رن��ام��ج   ت�سميم 

جميع  مع  و�سعتها  التي  ال�سحية  املعايري 

ال�سركاء ومركز اإدارة االأزمات  .

– اردننا  “ اأردن��ن��ا جنة  ويهدف برنامج 

الثاين  ي�ستمل يف مو�سمه  “ وال���ذي  بخري 

االوىل،  مرحلته  يف  وم�سار  وجهة   52 على 

اإىل تن�سيط ال�سياحة الداخلية، بحيث يوؤمن 

الرنامج نقال جمانيا ودعما لكلف الطعام 

للمواطن   %40 بن�سبة  واالإق��ام��ة  وال�����س��راب 

االردين ، و20% للعرب وجمانية املوا�سالت 

بغية  مميزة  �سياحية  وج��ه��ات  يف  لالجنبي 

اإنعا�س حركة ال�سياحة الداخلية .

 ويركز الرنامج على  ت�سجيع املواطنني 

الع�سرات  زي��ارة  يف  امل�ساركة  على  واملقيمني 

الرنامج  �سمن  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن 

ا�ستثنائية، من خالل  �سياحية  ، يف جت��ارب 

اال�ستفادة من اخلدمات ال�سياحية املميزة يف 

هذه الوجهات، ف�سال عن متكني املجتمعات 

امل��ح��ل��ي��ة وم��ق��دم��ي اخل���دم���ة م���ن امل�����س��ارك��ة 

الفعلية يف �سناعة ال�سياحة املحلية، املوؤدية 

املجتمعات  اق��ت�����س��اد  لتحريك  النتيجة  يف 

االقت�سادية  االأ���س��ر  دخ���ول  وزي����ادة  املحلية 

،وخلق فر�س عمل حملية جمدية.

املرحلة  ويف  ال��رن��ام��ج  ت�سميم  وج���رى 

االأوىل ل�سياحة اليوم الواحد لي�سمل )  52  

( وجهه �سياحية من خ��الل جت��ارب منوعة 

كافة  وت��وج��ه��ات  اه��ت��م��ام��ات  تلبية  ت�سمن 

و�سيوف  واملقيمني  االأردين  املجتمع  طيف 

االردن لتعك�س هوية املجتمعات املحلية لكل 

منطقة.

وياتي انطالق الرنامج اىل حمافظات 

اطالق  املقبل   االأ�سبوع  يف  و�سيتم  اجلنوب 

رحالت جديدة الإقليمي الو�سط وال�سمال.

انه  بيانهما  يف  والهيئة  ال����وزارة  وذك���رت 

ج���رى يف امل��و���س��م ال��ث��اين ل��رن��ام��ج “اردننا 

“  ا�سراك املكاتب ال�سياحية و�سركات  جنة 

الطريان املحلية وجمعية االإدالء ال�سياحيني 

وج���م���ع���ي���ة ال���ن���ق���ل ال�������س���ي���اح���ي وامل���ط���اع���م 

ال�سياحية، لتكون هذه املرة يف �سراكة حقيقة 

مع الوزارة والهيئة . 

وخ�����س�����س ال���رن���ام���ج ق��اف��ل��ة ل��ك��ل وج��ه 

القافلة  حمولة  م��ن   %  75 ب�سعة  �سياحية 

ل�����س��م��ان ع����دم االزدح�������ام يف امل���وق���ع وذل���ك 

لتطبيق �سروط ال�سالمة العامة واحلفاظ 

تنفيذ  ملنح  ،ا���س��اف��ة  امل�����س��ارك��ني  �سحة  على 

تتمثل  مبا�سرة  ومتابعة  اأهمية  ال��رن��ام��ج 

بوجود دليل �سياحي لكل حافلة وموظفني 

من ال��وزارة وهيئة تن�سيط ال�سياحة ، تكون 

على  واالإ���س��راف  الو�سول  ت�سهيل  مهمتهم 

برنامج الرحلة.

وي�سمل  الرنامج هذا املو�سم جميع من 

على ث��رى االأر�����س االأردن��ي��ة م��ن مواطنني 

ب�سياحة  للتمتع  االأردن  و�سيوف  ومقيمني 

داخ���ل���ي���ة ت��ع��ت��ن��ي ب���اأع���ل���ى م��ع��اي��ري امل��ت��اب��ع��ة 

ال�سحية ، و يتميز الرنامج بتنّوع الوجهات 

ال�سياحية لت�سمل رحالت ال�سياحة الثقافية 

وال�سياحة الدينية ، باالإ�سافة ل�سمول جميع 

خمتلف  يف  ت��ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال�سياحة  اأمن����اط 

املناطق ال�سياحية واالأثرية يف اململكة.

املو�سم حتميل  ه��ذا  الرنامج  وا���س��رتط 

اخلدمات  م���زودي  “اأمان”  لكافة  تطبيق 

،والتجارب ال�سياحية وحتى املواطنني �سمن 

�سروط اأهلية اإدراج املوقع يف الرنامج لتتم 

ح��االت  ظهور  ح��ال  يف  دوري  ب�سكل  املتابعة 

اإ�سابة. 

ال�����س��ي��اح��ة واالث�����ار عقد  وت��ع��ت��زم  وزارة 

اأ���س��ح��اب  اج��ت��م��اع��ات دوري����ة توجيهية م��ع 

املن�ساآت ال�سياحية التي يت�سمنها الرنامج 

العامة  ال�سالمة  ب�سروط  املن�ساآت  ،الل���زام 

ال��ذي عممته  االر���س��ادي  بالدليل  والتتقيد 

الوزارة ، والتعميم عليهم بتقدمي اخلدمات 

ال�سياحية للم�سرتكني وفق اعلى امل�ستويات.

وهيئة  واالث����ار  ال�سياحة  وزارة  وعملت 

ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ن�����س��ة 

االل��ك��رتون��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ال��رن��ام��ج لتدعم 

تخ�سي�س اخليارات يف الرامج بحيث يكون 

ح�سب  رحلته  ت�سميم  امل��واط��ن  با�ستطاعة 

حاجاته �سمن اخليارات املتاحة يف كل رحلة 

اإث��راء وتطوير الرامج ال�سياحية  ، وجرى 

من  الكرتونياً  الراجعة  التغذية  على  بناء 

قبل امل�ساركني يف الرنامج مبو�سمه االأول.

اىل  بيانهما  يف  والهيئة  ال����وزارة  ولفتت 

 “ – اردن��ن��ا بخري  “اأردننا جنة  برنامج  اإن 

،�سيوفر  امل�سمم للعائلة االأردنية واملقيمني 

خ��دم��ات احل��ج��ز ،وال��دف��ع االإل��ك��رتوين من 

 ،Jannah.jo جنة  اأردننا  تطبيق  خالل 

رقم  تخ�سي�س  وج���رى   ، الذكية  للهواتف 

لال�ستف�سارات   91040 ال�ستقبال املالحظات 

م�ستوى  ومعاجلة  وتهيئة  واال�ستف�سارات، 

اخل����دم����ات يف امل����راف����ق ل���ت���ك���ون يف خ��دم��ة 

املواطن.

»اردننا جنة - اردننا بخير « يباشر اولى رحالته بمشاركة 398 شخصا 

 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا 5 منها محلية

 الحكومة تدعو لاللتزام باالجراءات الوقائية خالل فعاليات 
نصرة الموقف االردني الداعم للقضّية الفلسطينّية

االنباط-عمان

 18 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

امل�ستجّد،  كورونا  بفريو�س  ا�سابة جديدة 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س اجل��م��ع��ة، م��ن��ه��ا خم�س 

االإجمايل  العدد  لريتفع  حملّية،  ا�سابات 

 1104 اإىل  ال���وب���اء  ب���دء  م��ن��ذ  ل��الإ���س��اب��ات 

اإ�سابات.

ال�سادر عن  املوجز االإعالمي  وبح�سب 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة م�ساء ام�س، 

فاإن احلاالت 18اجلديدة جاءت تفا�سيلها 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و االآت�����ي: 11 ح��ال��ة الأردن��ي��ني 

قادمني من اخلارج، ممن يقيمون يف فنادق 

احلجر )5 من ال�سعودّية، و2 من الكويت، 

و1 م��ن ال�����س��ودان و2 م��ن ال��ب��اك�����س��ت��ان و1 

�ساحنات  ل�سائقي  وحالتان  ارمينيا(،  من 

قدما عر حدود العمري، احدهما اردين 

التعامل  مّت  اخ���رى  جن�سية  م��ن  واالخ����ر 

اإىل  اإ�سافة  املّتبع،  الروتوكول  وفق  معه 

5 ح����االت خم��ال��ط��ة مل�����س��اب��ني ���س��اب��ق��ني يف 

حمافظة العا�سمة.

حالة   33 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

اإ�سافة  االأم��ري حمزة،  م�ست�سفى  �سفاء يف 

ام�س،  خم��رّي��اً  فح�ساً   7322 اإج���راء  اإىل 

التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح 

اأجريت حتى االآن 362326 فح�سا.

ال��ت��اأك��ي��د على  ال�����س��ّح��ة  وزارة  وج����ددت 

اأهمّية ا�ستخدام تطبيق “اأمان” للحماية 

م����ن خم���ال���ط���ة االأ�����س����خ����ا�����س امل�����س��اب��ني 

وت�سريع اكت�ساف حاالت االإ�سابة.

�سدور  �سوء  يف  باملواطنني  اهابت  كما 

ق�����رار ال�����س��م��اح ب��ف��ت��ح احل����دائ����ق ال��ع��ام��ة 

وامل���ت���ن���زه���ات ����س���رورة اّت���ب���اع االإج�������راءات 

ال��وق��ائ��ّي��ة وال�����س��ح��ّي��ة ال���الزم���ة، ك��ارت��داء 

ال����ك����ّم����ام����ات، واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ال��ت��ب��اع��د 

اجل�سدي.

االأنباط-عمان

حماد  �سالمة  الداخلية  وزي��ر  اأك��د   

ع���ل���ى اأه����م����ّي����ة االل�����ت�����زام مب��ت��ط��ل��ب��ات 

ال�����������س�����ّح�����ة وال�����������س�����الم�����ة ال�����ع�����ام�����ة، 

ال��وق��ائ��ي��ة  االإج������راءات  وات��خ��اذ جميع 

ال��ت��ي حّددتها  ال��الزم��ة  واالح��رتازي��ة 

وزارة ال�سّحة.

 ون����ّوه ح��ّم��اد يف ت�����س��ري��ح��ات ام�����س 

احلكومية  اجل��ه��ات  اأّن  اإىل  اجل��م��ع��ة، 

الفعاليات  متابعة  �ستتوىل  ة  املخت�سّ

�سالمة  على  احلفاظ  بهدف  ال�سعبّية 

امل�������س���ارك���ني ف��ي��ه��ا و����س���م���ان ات��ب��اع��ه��م 

جاء   0 ال��الزم��ة  الوقائية  االإج����راءات 

ال��ت��ي وجهتها  ال��دع��وة  اإط����ار  ذل���ك يف 

ق�����وى ���س��ي��ا���س��ي��ة و���س��ع��ب��ي��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 

االأردين  امل���وق���ف  ل��ن�����س��رة  ف���ع���ال���ي���ات 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

اليوم  الفل�سطينية  للق�سية  ال��داع��م 

ال�سبت0

الدكتور  ال�سّحة  وزي��ر  دعا  ب��دوره، 

اإىل  الفعالّية  يف  امل�ساركني  جابر  �سعد 

املتمثلة  ال���الزم���ة  االإج�������راءات  اّت���ب���اع 

م�سافات  وت���رك  اجل�����س��دي،  بالتباعد 

اأمان بني امل�ساركني وارتداء الكمامات 

و�سّدد جابر  االإج��راءات.  وغريها من 

ع��ل��ى ����س���رورة االل����ت����زام ب��ال�����س��واب��ط 

امل�������س���وؤول���ّي���ة يف ظل  ب�����روح  وال��ت��ح��ّل��ي 

حم��ّذراً  ك��ورون��ا،  وب��اء  خطر  ا�ستمرار 

نقل  يف  ت�سهم  ق��د  مم��ار���س��ات  اأّي  م��ن 

الوباء ال قّدر اهلل

ال�سبت    27  /  6  / 2020
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ام�س  اجت��اه��ه��ا،  النفط  اأ���س��ع��ار  عك�ست 

املكا�سب  م��ن  �سل�سة  بعد  ن���زواًل  اجلمعة، 

ب�ساأن تعايف  التفاوؤل  التي حققتها بف�سل 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���وق���ود يف اأن���ح���اء ال��ع��امل، 

االإ�سابة  ارت��ف��اع ح��االت  ال��رغ��م م��ن  على 

ب���ف���رو����ض ك����ورون����ا يف ب��ع�����ض ال���والي���ات 

االأم��رك��ي��ة وم��وؤ���س��رات ع��ل��ى ان��ت��ع��ا���ض يف 

اإنتاج النفط اخلام يف الواليات املتحدة.

االآج��ل��ة خل��ام غرب  العقود  وت��راج��ع��ت 

 38.53 اإىل  االأم��رك��ي  الو�سيط  تك�سا�ض 

���س��وب  ت���ت���ج���ه  ل��ك��ن��ه��ا  ل���ل���رم���ي���ل  دوالر 

ت�سجيل انخفا�ض طفيف هذا االأ�سبوع.

وهبطت العقود االآجلة خلام برنت اإىل 

40.88 دوالر للرميل وتتجه اأي�ساً �سوب 

ت�سجيل انخفا�ض حمدود يف االأ�سبوع.

اأول معني  ���س��ان��دو م��دي��ر  اأف��ت��ار  وق���ال 

فيوت�سرز يف  فيليب  لدى  االأولية  بال�سلع 

�سنغافورة اإن اأ�سواق ال�سلع االأولية ب�سفة 

عامة تتبني روؤية اإيجابية للتعايف العاملي، 

اإزاء  اليوم اجلمعة على الرغم من القلق 

ارتفاع االإ�سابات بفرو�ض كورونا.

»ال���ت���ف���اوؤل ح��ي��ال ت��ع��ايف ال��ط��ل��ب على 

ال���وق���ود يف اأن���ح���اء ال���ع���امل ي��ق��دم ال��دع��م 

ل���أ���س��ع��ار ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال����زي����ادة يف 

اإجمايل االإ�سابات بفرو�ض كورونا عامليا، 

النفط  اإن��ت��اج  اأن  على  م��وؤ���س��رات  ظ��ل  ويف 

ال�سخري يف الواليات املتحدة �سينمو«.

ويقول حمللون اإن بيانات من االأقمار 

حركة  يف  قويا  انتعا�سا  تظهر  ال�سناعية 

اأن���ح���اء  واأوروب�����������ا ويف  ب���ال�������س���ن  امل�������رور 

حت�سن  اإىل  ي�سر  مما  املتحدة،  الواليات 

يف طلب الوقود.

واأظهرت بيانات قدمتها �سركة توم توم 

الزحام  اأن  لرويرتز  املواقع  لتكنولوجيا 

الفائتة  القليلة  االأ�سابيع  يف  �سنغهاي  يف 

ال��ف��رتة من  م��ع نف�ض  اأع��ل��ى مقارنة  ك��ان 

العام املا�سي، بينما عادت حركة املرور يف 

مو�سكو اإىل م�ستويات العام املا�سي.

ل���ك���ن ه���ن���اك خم������اوف ب�������س���اأن ارت���ف���اع 

ب��ك��وف��ي��د-19 يف والي����ات تقع  االإ����س���اب���ات 

يعرقل  قد  مما  املتحدة  ال��والي��ات  جنوب 

تعايف الطلب، 

ال���والي���ات،  ت��ل��ك  ب��ع�����ض  اأن  خ�����س��و���س��ا 

م��ث��ل ف��ل��وري��دا وت��ك�����س��ا���ض، م��ن ب��ن اأك��ر 

البنزين. م�ستهلكي 

النفط  اإن��ت��اج  ارت��ف��اع  اح��ت��م��ال  اأن  ك��م��ا 

اخلام االأمركي يكبح املكا�سب اليوم.

وخ����ُل���������ض م�������س���ح ����س���م���ل امل�������س���وؤول���ن 

التنفيذين يف اأكر منطقة الإنتاج النفط 

اأجراه  والذي  املتحدة  الواليات  والغاز يف 

اإىل  بنك االحتياطي االحت��ادي يف داال�ض 

الذين  امل�سوؤولن  ن�سف  عن  يزيد  ما  اأن 

ا�ستئناف بع�ض  االإنتاج يتوقعون  خف�سوا 

االإنتاج بحلول نهاية يوليو.

�سنغافورة- رويرتز

ح����ذر ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل م���ن اأن 

اأ����س���واق االأ���س��ه��م و���س��ائ��ر االأ����س���ول ع��ال��ي��ة 

ات�سع  اإذا  ثانياً  انهياراً  ت�سهد  قد  املخاطر 

نطاق تف�سي فرو�ض كورونا، واأعيد فر�ض 

االإغ����ق���ات ال�����س��ام��ل��ة اأو جت���ددت ت��وت��رات 

التجارة.

وك��ان��ت اأ���س��واق االأ���س��ه��م ت��راج��ع��ت ب�سدة 

يف وقت �سابق هذا العام مع تاأثر املعنويات 

ال�سلة،  ذات  واالإغ���ق��ات  بالفرو�ض  �سلباً 

ل��ك��ن��ه��ا ����س���ع���دت ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����س����ع م��ن��ذ 

�سجلتها  ال��ت��ي  ال��ت��دين  ب��ال��غ��ة  امل�����س��ت��وي��ات 

ال  فيما   %34 تراجعه  فبعد  م��ار���ض.   23 يف 

23 جل�سة تداول، ا�ستفاد املوؤ�سر  يزيد على 

امل��ق��دم من  ال��دع��م  ب��ورز م��ن  اآن��د  �ستاندرد 

حالياً  يبعد  ال  واأ���س��ب��ح  امل��رك��زي��ة،  ال��ب��ن��وك 

اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات��ه ع��ل��ى  10% ع���ن  ����س���وى 

االإط�ق.

وقال تقرير اأعده توبيا�ض اأدريان مدير 

ق�����س��م اأ����س���واق ال��ن��ق��د وامل����ال يف ال�����س��ن��دوق 

الق�سم  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ن��ات��ال��وت�����س��ي  وف��اب��ي��و 

امل���ال  اأ�����س����واق  ب���ن  ن�����س��اأ  “انف�ساال”  اإن 

ذلك  اأن  م�سيفا  االقت�سادية،  والتوقعات 

“يثر خطر حدوث ت�سحيح اآخر يف اأ�سعار 
اإذ اإن التقييمات  االأ�سول عالية املخاطر”، 

يف ال��ع��دي��د م��ن اأ����س���واق االأ���س��ه��م و���س��ن��دات 

“مغاىل فيها«. ال�سركات 

تقلي�ض  م��ن  ي��وم  بعد  التحذير  وي��اأت��ي 

ل�قت�ساد  توقعاته  جمدداً  النقد  �سندوق 

العاملي يف 2020.

اأع��م��ق  رك���ود  ع��ن  الت�سحيح  ي��ن��ت��ج  وق���د 

اأو موجة  ال��ت��وق��ع��ات احل��ال��ي��ة  واأط���ول م��ن 

اإج��راءات  فر�ض  اإع��ادة  اأو  للفرو�ض  ثانية 

نطاق  ات�ساع  اإن  ال�سندوق  وق��ال  احتوائه. 

عدم  تنامي  ب�سبب  االجتماعية  ال��ق���ق��ل 

بثقة  اأي�سا  ي�سر  قد  االقت�سادية  امل�ساواة 

امل�ستثمر.

ي�ساب  اأن  م��ن  “نخ�سى  اأدري�����ان  وق���ال 

ت��ط��ول  اأن  ب���ال���ن���دوب، مب��ع��ن��ى  االق��ت�����س��اد 

تنتج  امل��ت��وق��ع..  م��ن  اأك���ر  وتتعمق  االأزم���ة 

ال����ن����دوب ع����ن امل�������س���ت���وي���ات امل���رت���ف���ع���ة م��ن 

ال���ب���ط���ال���ة واح����ت����م����االت االإف������������ض. ه���ذه 

اإ�س�حها«. ي�سعب 

وكتب يقول اإن ت�سحيحاً حاداً يف اأ�سعار 

االأ�سول قد يف�سي اإىل نزوح كبر لروؤو�ض 

االأم�������وال ع���ن ���س��ن��ادي��ق اال���س��ت��ث��م��ار، كما 

ح��دث اأوائ����ل ال��ع��ام، مم��ا ق��د ي��وق��د ���س��رارة 

اأ�سعارها  م��ن  ب��اأق��ل  ل�أ�سول  حمموم  بيع 

احلقيقية.

دخلت  البنوك  اإن  النقد  �سندوق  وق��ال 

االأزمة وهي م�سلحة مب�ستويات عالية من 

لكن  الراأ�سمالية،  واالحتياطيات  ال�سيولة 

االإف��سات �ستختر متانة القطاع.

االقت�صادي
40

برنت دون 41 دوالرًا رغم التفاؤل بشأن تعافي الطلب

تحذير جديد من صندوق النقد.. مخاطر أسواق المال قائمة

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

وول ستريت تتراجع عند الفتح مع 
ارتفاع حاالت اإلصابة بكورونا

ألمانيا: استكمال حزمة تعافي االتحاد 
األوروبي من كوفيد »أولوية كبيرة«

الحكومة األميركية ترسل شيكات 
بـ1.5 مليار دوالر إلى مليون متوفى

نيويورك - رويرتز

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

اإذ  �سرتيت على انخفا�ض ام�ض اجلمعة 

قيا�سيا  رقما  املتحدة  ال��والي��ات  �سجلت 

يف  ك��ورون��ا  بفرو�ض  ل�إ�سابات  جديدا 

البنوك عقب  اأ�سهم  واح��د وهبطت  يوم 

حت���رك جم��ل�����ض االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي 

)ال���ب���ن���ك امل����رك����زي االأم����ري����ك����ي( ل��ك��ب��ح 

توزيعات امل�ساهمن.

ال�سناعي  ج��ون��ز  داو  امل��وؤ���س��ر  وه��ب��ط 

باملئة   0.40 يعادل  ما  اأو  نقطة   103.91

اإىل 25641.69 نقطة.

وتراجع املوؤ�سر �ستاندرد اآند بورز 500 

 0.34 اأو ما يعادل  10.56 نقطة  مبقدار 

3073.20 نقطة. ونزل املوؤ�سر  باملئة اإىل 

ما  اأو  ن��ق��ط��ة   21.88 امل��ج��م��ع  ن��ا���س��داك 

يعادل 0.22 باملئة اإىل 9995.12 نقطة.

لندن -رويرتز

 قال ي��ورج كوكي�ض نائب وزي��ر املالية 

ا���س��ت��ك��م��ال  اإن  اجل��م��ع��ة  االأمل�������اين   ام�ض 

حزمة تدابر االحتاد االأوروب��ي مل�ساعدة 

االق���ت�������س���اد ع���ل���ى ال���ت���ع���ايف م����ن ج��ائ��ح��ة 

كبرة“  ”اأولوية  حت���ت���ل  ك����وف����ي����د-19 

للرئا�سة االأملانية ل�حتاد االأوروبي.

واتفق قادة االحتاد االأوروبي يف اأبريل 

ن��ي�����س��ان ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����ض ���س��ن��دوق ط���وارئ 

ح��ج��م��ه ت��ري��ل��ي��ون ي�����ورو مل�����س��اع��دة دول 

التكتل البالغ عددها 27 على التعايف من 

التفا�سيل  اإق��رار  يتم  مل  لكن  اجلائحة، 

النهائية بعد.

وق�����ال ك��وك��ي�����ض خ�����ل ف��ع��ال��ي��ة عر 

للتحرك  حقا  بحاجة  ”نحن  االإن��رتن��ت 

االأم���وال  تكون  اأن  اأردن���ا  اإذا  االآن  �سريعا 

ال���ث���اين  ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر  اأول  يف  م���ت���اح���ة 

.“2021

واأ����س���اف اأن���ه م��ن غ��ر امل��م��ك��ن اإخ��ف��اء 

ح���دة االأزم�����ة االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

اأن  قبل  تتدهور  قد  االأم���ور  واأن  اأوروب���ا، 

ت�سبح اأف�سل.

لكن كوكي�ض اأ�ساف اأنه هناك موؤ�سرات 

ع��ل��ى اأن االأزم�����ة جت����اوزت ال��ق��اع م��ع منو 

اأكر اقت�ساد يف  اأملانيا،  قوي ل�ئتمان يف 

االحتاد االأوروبي، خ�ل ذروة االأزمة.

التكتل  اأع��م��ال  ج��دول  اأملانيا  و�ستقود 

ع��ل��ى م����دى االأ����س���ه���ر ال�����س��ت��ة ال���ق���ادم���ة، 

وق����ال ك��وك��ي�����ض اإن����ه يف ق��ط��اع اخل��دم��ات 

املالية فهناك حاجة لنهج من�سق التخاذ 

خطوات ب�ساأن مكافحة غ�سل االأموال.

ج��ه��ة  اإىل  ”نحتاج  ك��وك��ي�����ض  وق������ال 

م�����س��رف��ة اأوروب����ي����ة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة غ�سل 

االأموال“.

مي�سي  اأن  يف  اأي�سا  كوكي�ض  وي��رغ��ب 

االحت����اد االأوروب�����ي ق��دم��ا ح��ي��ال حت�سن 

النهج  اإىل  التحول  مثل  املالية،  اأ�سواقه 

ال��رق��م��ي يف اإ�����س����دار وت������داول وت�����س��وي��ة 

جمع  على  ال�سركات  لت�سجيع  ال�سندات 

املزيد من االأم��وال وتقلي�ض الت�سظي يف 

االأ�سواق.

العربية-وكاالت

�سيكات  االأمركية  احلكومة  اأر�سلت 

ت���ق���در ق��ي��م��ت��ه��ا االإج���م���ال���ي���ة ب��ن��ح��و 1.4 

م��ت��وف��ى  م���ل���ي���ون  ل��ن��ح��و  دوالر  م���ل���ي���ار 

اأم�����رك�����ي خ������ل االأ����س���اب���ي���ع ال��ق��ل��ي��ل��ة 

املا�سية يف خ�سم االإجراءات التحفيزية 

تبعات  ملواجهة  احلكومة  اتخذتها  التي 

ف����رو�����ض ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، م����ا اآث�����ار 

الكثر من اجلدل حول اخلطوات التي 

اتخذتها احلكومة ملواجهة اجلائحة.

وخ��ل�����س��ت درا����س���ة م��ف�����س��ل��ة اأع��دت��ه��ا 

اإح�����دى اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة االأم��رك��ي��ة 

اأن  �سفحات   403 م��ن  م��ك��ون  تقرير  يف 

تتخذ  مل  احلكومية  املحا�سبية  املكاتب 

للتاأكد  ال�زمة  واالإج���راءات  اخلطوات 

م���ن ه���وي���ة االأ����س���خ���ا����ض ال���ت���ي اأر���س��ل��ت 

اإل��ي��ه��م ���س��ي��ك��ات امل�����س��اع��دات احل��ك��وم��ي��ة 

خماوف  اآث��ار  ما  ترمب  بتوقيع  املذيلة 

اأخرى حول اإمكانية عدم توجيه الدعم 

احلكومي اإىل م�ستحقيه.

وح����ذر ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأع���دت���ه جهة 

اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  اأي�����س��اً  للكونغر�ض  ت��اب��ع��ة 

اأموال املخ�س�سة لدعم  ا�ستخدام  اإ�ساءة 

والتي  واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�سروعات 

بتوفرها  االأم��رك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ق��ام��ت 

على  احلفاظ  اأج��ل  من  املوؤ�س�سات  لتك 

العمالة وعدم ت�سريحها يف وقت توا�سل 

املطرد  ارت��ف��اع��ه��ا  البطالة  م��ع��دالت  ب��ه 

منذ بدء اجلائحة.

ال�سيكات  اإن  الرقابية  اجلهة  وقالت 

مت اإر�سالها عن طريق اخلطاأ با�ستخدام 

تتوفر  والتي ال  وزارة اخلزانة  من قبل 

باالأ�سخا�ض  اخلا�سة  املعلومات  لديها 

امل��ت��وف��ن وه����ي ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��ت��وف��ر 

االجتماعي  ال�سمان  طريق  عن  ح�سرا 

لدى اإدارة االإيرادات الداخلية.

وق�������ال�������ت جل�����ن�����ة ت�����اب�����ع�����ة ل���ل���ح���زب 

االأمركي  الكونغر�ض  يف  الدميقراطي 

م�سر  معرفة  على  العمل  ب�سدد  اإنها 

�سرفها  ج��رى  وال��ت��ي  دوالر  مليار   1.4

ل����أ����س���خ���ا����ض امل����ت����وف����ن ب�������س���ك���ل غ��ر 

�سحيح.

ن��ع��ل��م ع��ل��ى  “ال  ال��ل��ج��ن��ة  واأ����س���اف���ت 

وج���ه ال��ت��ح��دي��د م��ا ه��و ح��ج��م االأم����وال 

هذا  املبلغ...  ه��ذا  من  اإنفاقها  مت  التي 

الك�سف ي�سلط ال�سوء على اأمر يف غاية 

اخلطورة وهو انعدام امل�ساءلة والرقابة 

ال��ت��ي مت �سرفها  ل����أم���وال  احل��ك��وم��ي��ة 

ملواجهة اجلائحة.. يجب اأن يكون لدينا 

اأن من�سي قدما يف  قبل  اأق��وى  اإ���س��راف 

م�سروع قانون امل�ساعدات اجلديد«.

به  ت�ستعد  وق���ت  يف  ال��ت��ق��ري��ر  وي��اأت��ي 

احل���ك���وم���ة االأم���رك���ي���ة الإق�������رار ح��زم��ة 

كورونا  تبعات  ملواجهة  اإ�سافية  حتفيز 

وق��ت  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   400 بنحو  ت��ق��در 

ب��ل��غ ب���ه ح��ج��م االأم������وال ال��ت��ي اأن��ف��ق��ت��ه��ا 

االقت�ساد  لتحفيز  االآن  حتى  احلكومة 

يعني  ما  وهو  دوالر،  تريليونات   3 نحو 

اإق��راره��ا من  اأن احلزمة اجلديدة ح��ال 

ال��ك��ون��غ��ر���ض ���س��رف��ع اإج���م���ايل االأم����وال 

ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة االأم���رك���ي���ة 

 3.4 اإىل  اجل���ائ���ح���ة  ت���ب���ع���ات  مل���واج���ه���ة 

تريليون دوالر.

دبي-العربية

توفر  �سوف  اأنها  ام�ض  االإم���ارات  ط��ران  اأعلنت 

خ���دم���ات رك�����اب م��ن��ت��ظ��م��ة م���ن ���س��ب��ع م����دن اأخ����رى 

وامل��دن اجلديدة  املقبل.  خ�ل �سهر يوليو )مت��وز( 

الناقلة هي: اخلرطوم )3  اإىل �سبكة  التي �ستن�سم 

يوليو(، عّمان )5 يوليو(، اأو�ساكا )7 يوليو(، ناريتا 

يوليو(،   15( الرنكا  يوليو(،   15( اأثينا  يوليو(،   8(

وروما )15 يوليو(

�ستخدمها  التي  املحطات  ع��دد  �سرتفع  وبذلك 

طران االإمارات اإىل 48، لتوفر مزيداً من اخليارات 

اأمام عم�ئها، وموا�سلة �سفرهم براحة واأمان عر 

دبي، مع اتخاذ جميع االجراءات االحرتازية املكثفة 

ل�سمان �سحة و�س�مة امل�سافرين والعاملن.

و�سوف يتمكن عم�ء طران االإم��ارات االآن من 

ال�سفر اإىل دبي بعد االإع�ن موؤخراً عن فتح اأبواب 

 7 من  اعتباراً  وال�سياح  االأعمال  رج��ال  اأم��ام  املدينة 

يوليو، وتطبيق بروتوكوالت جديدة لل�سفر اجلوي 

واملقيمن  االإم������ارات  دول����ة  م��واط��ن��ي  ���س��ف��ر  ت�سهل 

ال��زوار  و�س�مة  �سحة  على  احل��ف��اظ  م��ع  وال�سياح 

واملجتمعات.

بن  لل�سفر  ال��ع��م���ء  اأم���ام  متاحة  واحل���ج���وزات 

وجهات يف ال�سرق االأو�سط ومنطقة حو�ض املحيط 

واالأمركتن  واأوروب���ا  واأفريقيا  االآ�سيوية  ال��ه��ادئ 

ال�سفر ودخول  اإذا كانوا يلبون متطلبات  عر دبي، 

اإليها. وميكن احلجز  حدود الدولة التي ي�سافرون 

عر االإنرتنت على

طريق  ع��ن  اأو   www.emirates.com  

على  االط����ع  للعم�ء  ميكن  كما  ال�سفر.  وك����ء 

م��ع��ل��وم��ات واف��ي��ة ح���ول رح�����ت وخ���دم���ات ط��ران 

www.emirates. ع��ل��ى  احل��ال��ي��ة  االإم�����ارات 

com/wherewefly
اأواًل: تطبق طران االإمارات  ال�سحة وال�س�مة 

االح���رتازي���ة  وال���ت���داب���ر  االإج��������راءات  م���ن  �سل�سلة 

ال�����س��ام��ل��ة يف ك���ل م��رح��ل��ة م���ن م���راح���ل ال��رح��ل��ة، 

االأج����واء، وذل���ك ل�سمان  اأم يف  االأر�����ض  ���س��واًء على 

هذه  وت�سمل  وموظفيها.  عم�ئها  و�سحة  �س�مة 

على  جماناً  وقاية  اأدوات  حقيبة  توزيع  االإج���راءات 

ال���رك���اب حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ام��ات وق���ف���ازات وم��ع��ّق��م 

لليدين ومناديل م�سادة للجراثيم. ميكن االط�ع 

ع��ل��ى م��زي��د م���ن امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ه����ذه االإج������راءات 

واخلدمات املتوفرة على كل رحلة من خ�ل املوقع 

www.emirates.com/yoursafety
عم�ءها  االإم���ارات  ط��ران  تذّكر  ال�سفر:  قيود 

ال��ع��امل  دول  غ��ال��ب��ي��ة  ت��ف��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ق��ي��ود  اأن 

�ستقبل  واأن��ه��ا  املفعول،  �سارية  ت��زال  ال  ال�سفر  على 

�سروط  يلّبون  ك��ان��وا  اإذا  رح�تها  على  امل�سافرين 

www. .الدخول اإىل الدولة التي يتوجهون اإليها

emirates.com/wherewefly. وينبغي 
دولية  �سحي  تاأمن  بولي�سة  حيازة  دبي  زوار  على 

اإقامتهم يف دب��ي، مبا فيها  تغطي االأم��را���ض ط��وال 

متطلبات  ح��ول  اأوف���ى  معلومات  “كوفيد-19”. 
دخول الزوار الدولين اإىل دبي هنا.

على  ينبغي  واملقيمون:  االإم���ارات  دول��ة  مواطنو 

امل��ق��ي��م��ن امل���ت���واج���دي���ن يف اخل������ارج االط�������ع على 

www. امل��وق��ع  ع��ر  دب��ي  اإىل  دخولهم  متطلبات 

.emirates.com/returntoDubai

االردن بينها .. طيران اإلمارات تضيف 7 مدن أخرى إلى قائمة وجهات الركاب

بريوت - رويرتز

اإىل م�����س��ت��وى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال���ل���رة  ه����وت 

م��ن��خ��ف�����ض ج���دي���د م��ق��اب��ل ال�������دوالر ام�����ض 

اجل��م��ع��ة يف ال�����س��وق امل���وازي���ة ح��ي��ث ف��ق��دت 

اأكتوبر  منذ  قيمتها  م��ن   %80 نحو  حاليا 

االأول، فيما قال م�ستورد ل�أغذية  ت�سرين 

اإن انهيار العملة يوؤثر �سلباً على الواردات. 

اأكر تهديد ال�ستقرار  العملة  اأزمة  وت�سكل 

احل��رب  منذ  ال�����واردات  على  املعتمد  لبنان 

 1970 ب��ن  ال��ف��رتة  دارت يف  ال��ت��ي  االأه��ل��ي��ة 

و1990.

وق������ال ه�����اين ب��ح�����س��ل��ي، رئ���ي�������ض ن��ق��اب��ة 

م�������س���ت���وردي امل�������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وامل��ن��ت��ج��ات 

اإن م�����س��ت��وردي  اال���س��ت��ه���ك��ي��ة وامل�����س��روب��ات 

7500 لرة  �سعر عند  اإىل  اأ���س��اروا  االأغ��ذي��ة 

ل�����س��راء ال����دوالر اجل��م��ع��ة. واأ����س���ار متعامل 

 7300 بن  اأ�سعار �سرف  اإىل  ال�سوق  ثان يف 

و7600.

وياأتي ذلك مقارنة مع اأ�سعار عند 3850-

و�سعر  امل��رخ�����س��ن  ال�����س��راف��ن  ل���دى   3900

الربط الر�سمي للعملة عند 1507.5 والذي 

واردات  على  يطبقه  املركزي  البنك  زال  ما 

القمح واالأدوية والوقود.

اإن��ه يجري تدبر  امل��رك��زي  البنك  وق��ال 

3850 و3900  اأ�سعار �سرف بن  �سيولة عند 

يف بيان اأعلن فيه اليوم اجلمعة عن تفعيل 

م��ن�����س��ة ت�����داول اإل��ك��رتون��ي��ة ج���دي���دة ل��دى 

ال�سرافن املرخ�سن. وقال اإن الكميات يف 

ال�سوق ال�سوداء �سئيلة.

امل��واد  م�����س��ت��وردي  اإن  ق��ال  بح�سلي  لكن 

 %20 ت��دب��ر  م��ن  فح�سب  متكنوا  الغذائية 

من  االأج��ن��ب��ي  النقد  م��ن  احتياجاتهم  م��ن 

ال�������س���راف���ن امل���رخ�������س���ن يف االأ����س���ب���وع���ن 

املا�سين، مما تركهم يعتمدون على ال�سوق 

املوازية لتدبر الباقي.

وقال “واردات االأغذية تتقل�ض. ال ميكن 

ت�ستطع  اإذا مل  النحو.  على هذا  ت�ستمر  اأن 

العثور على الدوالرات ل��ستراد، ال يوجد 

اأي �سمان باأنك لو �سحنت �سيئا �ست�ستطيع 

احل�سول على االأموال له«.

الرغم  على  انخفا�سها  اللرة  وتوا�سل 

من تعهد الرئي�ض مي�سال عون يف 16يونيو 

ب�����اأن مي���د ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ����س���وق ال��ع��م��ل��ة 

بالدوالرات لدعمها.

بالعملة  دي����ون  ����س���داد  ل��ب��ن��ان يف  وت��ع��ر 

اإىل  االأج���ن���ب���ي���ة يف م����ار�����ض، وع������زى ذل�����ك 

انخفا�ض االحتياطيات اإىل م�ستوى حرج.

الليرة اللبنانية تنهار وتفقد 80% من قيمتها في 8 أشهر

ال�سبت   27/ 6 / 2020
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االأنباط ــ  وكاالت 

عن  الناجم  امل��ر���ض   ،Covid-19
التاجية،  الفريو�سات  �ساللة جديدة من 

اإن����ه ي��ن��ت�����س��ر ب�����س��رع��ة، وال ي��وج��د ح��ال��ي��اً 

ن��ع��رف  وال  ل����ه،  وق���ائ���ي  ع����اج  �أو  ل���ق���اح 

م��دى خ��ط��ورة ه��ذ� �مل��ر���ض، يف ظ��ل هذه 

�لظروف؛ فمن �لطبيعي �أن ي�شعر �لنا�ض 

�ل��ذي  �ل��ع��ام  �لقلق  بع�ض  لكن  ب��اخل��وف، 

ظهر يف �الأ�شابيع �ملا�شية للمخاطر �لتي 

�ل�شعيد  ع��ل��ى   Covid-19 ي�شكلها 

�لعاملي، يف �لواليات �ملتحدة، تقدر مر�كز 

منها  و�لوقاية  �الأمر��ض  على  �ل�شيطرة 

 52000 �إىل   20000 اأن   »CDC«

���ش��خ�����ض م���ات���و� م��ن��ذ �أك���ت���وب���ر، وت��و���ش��ح 

�لنف�ض  علم  ��شت�شارية  فريزيل،  دوروثي 

�ململكة  يف  �ل�شريرية  �ل�شحة  جم��ال  يف 

�ملتحدة: »�أن و�شيكولوجية �خلوف ت�شع 

���ش��دي��دة بحيث  ي��ق��ظ��ة  �ل��ن��ا���ض يف ح��ال��ة 

م�شتد�مة  ذل��ك  عن  معلومات  �أي��ة  تكون 

وي�شمعون  �ملزيد،  �لنا�ض  ياحظ  ذ�تياً، 

ذلك  ويف�شرون  �مل��زي��د،  وي��ق��ر�أون  �أك���ر، 

تهديدية«. بطريقة 

�خلوف من �الإ�شابة بفريو�ض كورونا، 

يقلل من �ملناعة

�خلوف من �الإ�شابة بفريو�ض كورونا، 

ي�����ش��ب��ح  �أن  �مل���ن���اع���ة، ومي���ك���ن  ي��ق��ل��ل م���ن 

�الأخ�شائي  حت��دث  �إذ  للمر�ض،  حم��ف��ز�ً 

ج��رذ�ن  على  �أج��ري��ت  �لتي  �لتجربة  ع��ن 

�أن �حل��ي��و�ن  �ت�شح  ل��ه،  ووف��ق��اً  �مل��خ��ت��ر، 

�أطول من  �أكر ولفرتة  �خلائف مير�ض 

�لطبيب  وق���ال  ه�����دوء�ً،  �الأك����ر  �أق���ر�ن���ه 

يفقدك  »�الإجهاد   :»1 »رو�شيا  قناة  على 

يكفي  م��ا  لديك  يبقى  ول��ن  هرموناتك، 

من �لقوة للحفاظ على �ملناعة، �شاأخرك 

خائفاً،  �ل�شخ�ض  يكون  عندما  كطبيب، 

�أقوى«،  ب�شكل  ومير�ض  بالعدوى  ي�شاب 

�ملعلومات  جتنب  على  �لطبيب  حث  كما 

غري �ملوؤكدة وعدم ت�شديق �خلر�فات.

�آدم  �الأوب��������ئ��������ة  ع��������امل  ي�����ق�����ول  ك����م����ا 

ك��وت�����ش��ار���ش��ك��ي يف ���ش��ح��ي��ف��ة �ل���غ���اردي���ان: 

جم��ااًل  �أي�����ش��اً  ي��رتك  �ل��ي��ق��ن  ع��دم  "�إن 
لادعاء�ت �لكاذبة، �لتي ميكن �أن توؤدي، 

�شلوك  �إىل  �مل��ر���ض،  تف�شي  منت�شف  يف 

�شيئون  �مل��ر���ض، نحن  �ن��ت��ق��ال  م��ن  ي��زي��د 

ب�����ش��ك��ل ف���ري���د يف �ك���ت�������ش���اف �مل��ع��ل��وم��ات 

�خل��اط��ئ��ة ع��ر �الإن���رتن���ت، وي��رج��ع ذل��ك 

ك��ي��ف نتحقق  ن��ع��رف  �أن��ن��ا ال  �إىل  ج��زئ��ي��اً 

م����ن �حل���ق���ائ���ق ب�����ش��ك��ل ���ش��ح��ي��ح، ول��ك��ن 

علينا؛  �حليل  تلعب  ذكرياتنا  الأن  �أي�شاً 

مم���ا ي�����ش��ج��ع��ن��ا ع��ل��ى ت�����ش��دي��ق �الأ����ش���ي���اء 

للبحث  م���ت���ك���رر؛  ب�����ش��ك��ل  ن���ق���ر�أه���ا  �ل���ت���ي 

معتقد�تنا  �شحة  ت��وؤك��د  م��ع��ل��وم��ات  ع��ن 

م�شبقاً". �ملوجودة 

االأنباط ــ  وكاالت 

مي�����ش��ي ك���وك���ب �الأر��������ض ن��ح��و ف�����ش��ول 

�لعقود  خ��ال  �جل��ل��ي��د،  م��ن  خالية  �شيف 

فيه  ���ش��ارك��ت  �شخم  بحث  بح�شب  �ملقبلة، 

21 منظمة ر�ئدة. �لبحث �ملن�شور يف دورية 

 Geophysical Research«

 40 ��شتخد�م  �شمل  و�ل��ذي   ،»Letters
من��وذج��اً م��ن��اخ��ي��اً خم��ت��ل��ف��اً، ت��و���ش��ل �إىل �أن 

على  �شي�شبح  �ل�����ش��م��ايل  �ملتجمد  �مل��ح��ي��ط 

م��ن �جلليد خ��ال ف�شول  خ��ال��ي��اً  �الأرج���ح 

ل�شحيفة  وف��ق��اً   ،2050 ع��ام  ق��ب��ل  �ل�شيف 

»�إندبندنت«.

كارثة مناخية تنتظر

 كوكب الأر�ض

�أع��ل��ن خ���ر�ء �أوروب���ي���ون ع��ن خ��ر غري 

مناخية  ك��ارث��ة  �أن  �ك��ت�����ش��ف��و�  ح��ي��ث  ���ش��ار؛ 

�ملقبلة،  �ل��ع��ق��ود  يف  �الأر�����ض  ك��وك��ب  تنتظر 

ووف����ق����اً ل��ل��ع��ل��م��اء، ف��ق��د ت�����ش��ك��ل��ت ف���ر�غ���ات 

حر�رية يف �جلزء �ل�شمايل للكوكب، و�لتي 

مي��ك��ن �أن ت��وؤث��ر ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ذوب���ان 

�ل���رتب���ة �ل�����ش��ق��ي��ع��ي��ة خ����ال ع��م��ل��ي��ة تغري 

يتم  �لهائل،  �لذوبان  لهذ�  ونتيجة  �ملناخ.، 

�إط�����اق ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن ث���اين �أك�����ش��ي��د 

�لغاف �جلوي، وهذ�  و�مليثان يف  �لكربون 

ب����دوره ي����وؤدي �إىل زي����ادة درج����ات �حل���ر�رة 

على �الأر�ض باأكملها.

�حلايل  �ل��ذوب��ان  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ���ش��ار 

�مل��ت�����ش��ارع يف م��ن��اط��ق �جل��ل��ي��د �ل���د�ئ���م، هو 

بحد ذ�ته موؤ�شر يدعو للقلق. حيث �عتر 

�شيبرييا  �شرقي  �شمال  منطقة  �أن  �لعلماء 

ن�شبة  ح��ي��ث  م��ن  م�����ش��ت��ق��رة  منطقة  د�ئ���م���اً 

�ل��ث��ل��وج، ول��ك��ن ح��ت��ى ه���ذه �ملنطقة  ذوب����ان 

�حلر�ري،  �الحتبا�ض  ظاهرة  من  ت�شلم  مل 

�لعلماء  توقع  �ملعطيات،  ه��ذه  لكل  ووف��ق��اً 

قبل  �شتذوب  �ملنطقة  د�خل هذه  �لثلوج  �أن 

ن��ه��اي��ة �ل���ق���رن، ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م �حل��دي��ث عن 

بد�ية كارثة مناخية كاأمر و�قع.

كيف تت�شكل الفراغات احلرارية؟

�أثناء  �حل��ر�ري��ة  �ل��ف��ر�غ��ات  ت�شكيل  يتم 

على  �نحناء�ت  تظهر  حيث  �لثلوج،  ذوب��ان 

منخف�شات  �إىل  وت��ت��ح��ول  �الأر�����ض  ���ش��ط��ح 

وف���ق  ب����ح����ري�ت،  �إىل  ت���دري���ج���ي���اً  ت���ت���ح���ول 

�ل��ف��ر�غ��ات  وت��ق��وم ه��ذه   ،»infox« م��وق��ع 

�حل��������ر�ري��������ة ب����ال����ق���������ش����اء ع����ل����ى �ل����رتب����ة 

�ل�����ش��ق��ي��ع��ي��ة ت��دري��ج��ي��اً، وب��ال��ت��ايل زع��زع��ة 

�����ش���ت���ق���ر�ر �مل����ن����اخ ع���ل���ى �ل���ك���وك���ب ب��اأك��م��ل��ه 

ذلك  �لبحث  وع��ز�  ك��ام��ل،  ب�شكل  وتغيريه 

�حل��ر�ري،  �الحتبا�ض  م��ع��دالت  ت�شارع  �إىل 

�ل�شمايل  �لقطب  ح���ر�رة  درج���ات  و�رت��ف��اع 

�أعلى مما كانت  �أي  �إىل درجتن مئويتن؛ 

عليه يف ع�شر ما قبل �ل�شناعة.

وي����ل����ف����ت دي��������رك ن�����وت�����ز، �ل��������ذي ي���ق���ود 

�لبحري يف  �لبحثية عن �جلليد  �ملجموعة 

�شادم  �أم��ر  �إىل  �الأملانية،  هامبورغ  جامعة 

�نخف�شت  ل��و  ح��ت��ى  �إن���ه  ي��ق��ول  �إذ  وم��ث��ري؛ 

كبرية،  وبدرجة  �شريعاً  �لعاملية  �النبعاثات 

وث���ب���ت م���ع���دل �الح��ت��ب��ا���ض �حل������ر�ري عند 

م�شتويات  فوق  مئويتن  درجتن  من  �أق��ل 

ذلك  مينع  فلن  �ل�شناعة،  ع�شر  قبل  م��ا 

�ل�شمايل  للقطب  �لبحري  �جلليد  �ختفاء 

حلول  قبل  حتى  �ل�شيف،  ف�شل  يف  �أحياناً 

عام 2050.

�لقطب  ج��ل��ي��د  ذ�ب  ل��و  ���ش��ي��ح��دث  وع��م��ا 

�ل�����ش��م��ايل، ي���ق���ول ع����امل �مل���ن���اخ يف ج��ام��ع��ة 

بن�شلفانيا، مايكل مان، �إن �لقطب �ل�شمايل 

ه���و »ف����ري����زر« ك���وك���ب �الأر�������ض �ل��ط��ب��ي��ع��ي، 

و�لتغري�ت �لتي تطر�أ عليه لن توؤثر فقط 

كوكب  �شتطول  ب��ل  �ل�����ش��م��ايل،  �ل��ق��ط��ب  يف 

نظام  له  »كوكبنا  وتابع:  بالكامل،  �الأر���ض 

نعاين  �آث��ار  ل��ه  �جلليد  وتا�شي  م��رت�ب��ط، 

ت�شريع  م��ن��ه��ا  �جل���ن���وب،  ب��ال��ف��ع��ل يف  م��ن��ه��ا 

وترية �الحتبا�ض �حلر�ري �لعاملي، و�رتفاع 

�لكو�رث  معدل  و�زدي��اد  �لبحار،  م�شتويات 

�لفي�شانات«. �ل�شديدة، مثل  �لطبيعية 

وت���ق���ول �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة �إن���ه 

ب�����ش��ب��ب �الح���ت���ب���ا����ض �حل���������ر�ري �ل���ع���امل���ي، 

�لبحري  للجليد  �لكلية  �مل�شاحة  �نخف�شت 

�ل�����ذي ي��غ��ط��ي �مل��ح��ي��ط �ل�����ش��م��ايل ���ش��ري��ع��اً 

خال �لعقود �لقليلة �ملا�شية، �إذ توؤثر قلة 

م�شاحة �جلليد على مناخ �لقطب �ل�شمايل 

ون��ظ��ام��ه �الإي��ك��ول��وج��ي؛ �إذ مي��ث��ل �ل��غ��ط��اء 

حليو�نات  �شيد  و�أر����ض  م��وئ��ًا  �جل��ل��ي��دي 

على  ويحافظ  �لقطبية،  و�لدببة  �لفقمة 

عك�ض  خ��ال  م��ن  ب���ارد�ً؛  �ل�شمايل  �لقطب 

�ل�شم�ض. �أ�شعة 

عالقة الخوف باإلصابة بفيروس كورونا

عاصفة فراغات حرارية تسيطر على كوكب األرض

االنباط - وكاالت

ب�شرياً  �لعلماء الأول مرة كبد�ً  �بتكر 

من  م�شتقة  جذعية  خ��اي��ا  م��ن  ف��ع��ااًل 

جناحهم  �إن  وي��ق��ول��ون  و�ل�����دم،  �جل��ل��د 

�شنع  ف��ي��ه  مي��ك��ن  م�شتقبل  �إىل  ي�����ش��ري 

كبد و�أع�شاء زرع �أخرى مطلوبة ب�شدة، 

وح��ي��ث ق���ام ب��اح��ث��ون م���ن ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب 

بن�شلفانيا  والي��ة  يف  بيت�شرغ  بجامعة 

�الأمريكية باإعادة برجمة خايا �جللد 

تكوين  على  حثها  ثم  جذعية،  خلايا 

�أن  �شاأنها  م��ن  عملية  يف  �لكبد،  خايا 

�الأع�شاء  زرع  لعمليات  و��شعاً  باباً  تفتح 

الب�سرية.

تقنية واعدة لزراعة 

الب�شرية الأع�شاء 

�خلايا  خبري  �إليت�ض،  دو�شكو  وقال 

�جلذعية يف كينجز كوليدج لندن، �لذي 

لكنه  �ل��ب��ح��ث  م��ب��ا���ش��رة يف  ي�����ش��ارك  مل 

بكبد  �ل��وع��د  �أن  »ي��ب��دو  بنجاحه:  �أ���ش��اد 

للمرء  مي��ك��ن  مم��ا  بكثري  �أق����رب  ج��اه��ز 

�إنه  قال  لكنه  ع��ام«،  قبل  ياأمل حتى  �أن 

للغاية«  »و�ع����دة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ت��ب��دو  بينما 

ومتثل خطوة كبرية �إىل �الأمام، »هناك 

�لكثري من �الأمور جمهولة حتى �الآن، 

قبل  ���ش��ن��و�ت  �شي�شتغرق  �الأم����ر  ول��ك��ن 

�لطب  يف  �لتقنية  ه��ذه  تطبيق  يتم  �أن 

�لتجديدي«.

�ملتخ�ش�شة  �لعلمية  للمجلة  ووف��ق��اً 

ي����ف����رز   ،»sciencetimes«

�ل��ك��ب��د �ل�����ش��غ��ري �مل�����ش��ن��وع، �الأح��م��ا���ض 

�شغرية،  �أوعية  يف  و�ليوريا  �ل�شفر�وية 

�أنه  با�شتثناء  �لعادي،  �لكبد  مثل  متاماً 

�ملختر  يف  �ل��ط��ل��ب  ع��ن��د  ت�شنيعه  ي��ت��م 

با�شتخد�م �خلايا �ملاأخوذة من �ملري�ض 

�لفريق،  ويقول  �لع�شو،  على  للح�شول 

قيد  على  بقيت  �ملخرية  �الأع�����ش��اء  �إن 

�حليو�نات  د�خل  �أيام  �أربعة  ملدة  �حلياة 

�لدر��شة  موؤلفي  كبري  ون���ّوه  �مل�شيفة، 

و�أ�شتاذ علم �الأمر��ض، �أليخاندرو �شوتو 

�لع�شو  ذل��ك  »روؤي���ة  �أن  �إىل  ج��وت��ريي��ز، 

�ل��ب�����ش��ري �ل�����ش��غ��ري، و�ل����ذي ي��ب��دو مثل 

)�ل��ف��اأر(،  �لبني  �حل��ي��و�ن  د�خ��ل  �لكبد، 

�ل�شيء  »هذ�  و�أ�شاف:  ج��د�ً«،  ر�ئعاً  كان 

ياأتي  كالكبد،  ويعمل  �لكبد  ي�شبه  �لذي 

من خايا جلد �شخ�ض ما«.

وب��ح�����ش��ب �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ي�����ش��ع ه���ذ� 

�مل�شتقبلية  للعاجات  �الأ�شا�ض  �لتطور 

لف�شل �لكبد �لنهائي، وهو مر�ض يقتل 

فقط يف  �شنوياً  �شخ�ض  �ألف   40 حو�يل 

�أمريكا.

منو  عملية  ب��ت�����ش��ري��ع  �ل��ف��ري��ق  وق���ام 

�لتي  �ملدة  �لكبد من مدة عامن، وهي 

ي�شتغرقها ت�شكلها يف �الإن�شان، �إىل مدة 

�أقل من �شهر و�حد.

يف  �لنامية  �لب�شرية  �لكبد  زرع  ومت 

�لكبد  ��شتئ�شال  5 فئر�ن للتجارب بعد 

�خل��ا���ش��ة ب��ه��ا؛ ل��ي��اح��ظ �ل��ع��ل��م��اء �أن��ه��ا 

ب����د�أت ب��ال��ع��م��ل ب��ع��د 4 �أي����ام م��ن �ل���زرع. 

وم��ع ذل��ك، الت��ز�ل هناك ع��ي��وب؛ حيث 

ك���ان ه��ن��اك دل��ي��ل ع��ل��ى ���ش��ع��ف ب��ت��دف��ق 

�لدم؛ مما ت�شبب يف جتلط �لدم ونق�ض 

�أن��ه الت��ز�ل هناك  �لرتوية، وه��ذ� يعني 

ترقيع  بربط  تتعلق  خطرية  م�شكات 

ب�شبكات �الأوعية  �لكبد �ملهند�شة حيوياً 

�شحيح.  ب�����ش��ك��ل  �حل��ي��و�ن��ي��ة  �ل��دم��وي��ة 

�إن  �أي���������ش����اً،  ����ش���وت���و-ج���وت���ريي���ز  وق������ال 

�أع�شاء  �إن�شاء  �ملدى هو  »�لهدف طويل 

باالأع�شاء،  �لترع  �أن حتل حمل  ميكن 

ذلك  �أرى  �ل��ق��ري��ب،  �مل�شتقبل  يف  ولكن 

للزرع«. كج�شر 

العلماء يصنعون كبدًا بشريًا من خلية واحدة

ال�شبت    27  /  6  / 2020

أفضل وظائف النساء للعمل عن بعد

االنباط - وكاالت

بعد  ع��ن  �لعمل  �أن  �الأب��ح��اث  تظهر 

�شعادة  �أك��ر  يجعلهن  للن�شاء  بالن�شبة 

و�إنتاجية، ولديهن متو�شط دخل �أعلى 

واأن ٪98 من �لعمال عن ُبعد ياأملون 

ب��ع��د لبقية  �ل��ع��م��ل ع��ن  يف �ال���ش��ت��م��ر�ر 

�ملهنية. حياتهم 

قائمة باأهم وظائف 

العمل عن ُبعد

�لتنمية  خبري  ده�شان  �أمي��ن  ي��ق��ول 

�الإد�رية �إن هناك �لعديد من �لوظائف 

�جللو�ض  �أثناء  بها  �لقيام  ميكنك  �لتي 

ب�شيطة ومرنة  �ملنزل. فهي وظائف  يف 

مب����ا ي��ك��ف��ي ل��ت��م��ن��ح��ك �ل���ر����ش���ا �ل����ذي 

باالأ�شياء  �لت�شحية  دون  عنه  تبحثن 

�ملهمة - مثل عائلتك، مثل:

وكالء �شفر

ق���د ت���ك���ون ه����ذه و�ح������دة م���ن �أك���ر 

�ل��وظ��ائ��ف �ل��ت��ي ي��ت��م �ال���ش��ت��خ��ف��اف بها 

ل��رب��ات �ل��ب��ي��وت �جل��ال�����ش��ات يف �مل��ن��زل، 

من  يكافحون  �لنا�ض  معظم  الأن  نظًر� 

�أجل حجز رحاتهم �خلا�شة، غالًبا ما 

بذلك  للقيام  �شفر  وكاء  ي�شتخدمون 

ت��ك��ون وظيفة  �أن  ع��ن��ه��م. مي��ك��ن  ن��ي��اب��ة 

�الأدن���ى  �حل���د  تتطلب  وم��ث��رية  ممتعة 

من �جلهد.

�للو�تي  �لن�شاء  م��ن  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك 

ي���ق���م���ن ب����ه����ذ� �ل���ع���م���ل ب��������دو�م ج���زئ���ي 

�ملدير.  ر�تب  �أكر من  �أم��و�اًل  ويك�شنب 

لديها  �م���ر�أة  هناك  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 

خ���دم���ة ح��ي��ث حت��ج��ز ع���ط���ات دي���زين 

ب��اإم��ك��ان��ك  ك���ان  �إذ�  ل��ذل��ك  ل��ل��ع��ائ��ات، 

�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى رح���ات ط���ري�ن رخي�شة 

وع���ط���ات ع��ائ��ل��ي��ة رخ��ي�����ش��ة وع��رو���ض 

ف��ي��ج��ب عليك  �أخ������رى،  ���ش��ف��ر م��ذه��ل��ة 

عر  �شفر  وكيلة  ت�شبحي  �أن  بالتاأكيد 

�الإنرتنت.

اإدارة املنتديات

جمموعة  م��ن  ج���زًء�  ي��وًم��ا  كنت  �إذ� 

اأو   Facebook عر �الإنرتنت على 

على  تكونن  فقد  �آخ���ر،  �أ�شا�شي  ن��ظ��ام 

در�ية بدور مدير / م�شرف �ملنتدي.

�إن��ه��م م�����ش��وؤول��ون ع��ن �مل��و�ف��ق��ة على 

�الأع�شاء �جلدد، و�لرد على �لتعليقات، 

عمل  �إن���ه  �مل�شاغبن  �الأع�����ش��اء  و�إز�ل����ة 

مبا�شرة  به  �لقيام  للغاية ميكنك  �شهل 

م��ن ه��ات��ف��ك �أو �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر �مل��ح��م��ول. 

و�أن������ه مي��ك��ن��ك �ل���ق���ي���ام ب���ذل���ك م���ن �أي 

مكان ويف �أي وقت، �إذ� متكنت من �إد�رة 

جمموعات كبرية من �الأ�شخا�ض، فقد 

تكون هذه هي �لوظيفة �ملنا�شبة لك.

الكتابة احلرة

�ل����ك����ت����اب����ة م���ه���م���ة ور�ئ�������ع�������ة ح��ي��ث 

د�ئًما  يبحثون  �ل�شركات  �أو  �الأ�شخا�ض 

ع���ن ت��وظ��ي��ف ك���ت���اب ع���ر �الإن����رتن����ت. 

م�شتقل،  ككاتب  للغاية.  مرنة  �لكتابة 

مي����ك����ن����ك �ل����ع����م����ل ب����ال���������ش����رع����ة �ل���ت���ي 

�اللت�شاق  �إىل  �حلاجة  دون  تريدينها 

حتبن  كنت  �إذ�  ل�شاعات.  بالكمبيوتر 

�ملحتوى، ف�شتكون هذه  و�إن�شاء  �لكتابة 

�ملثالية لك. �لوظيفة 
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اجتماع  اإن  ال��ع��ري��ة   )12( ال��ق��ن��اة  ق��ال��ت 

امل��ج��ل�����س ال���������وزاري امل�����ص��غ��ر يف االح���ت���ال 

بني  خافات  �صهد  االأم�س  يف  “الكابينت” 
نتائج  ح���ول  االأم��ن��ي��ة  االح���ت���ال  اأذرع  ق����ادة 

تطبيق خطة ال�صم

و�صارك يف االجتماع رئي�س اأركان االحتال 

اأف��ي��ف ك��وخ��ايف رئ��ي�����س �صعبة اال���ص��ت��خ��ب��ارات 

ال�صاباك  رئي�س  هيمن”،  “تامري  “اأمان” 
“يو�صي  املو�صاد  ورئي�س  ارجمان”  “نداف 

كوهني”

ونقلت القناة عن وزراء �صاركوا يف االجتماع 

“اأمان”  ورئ��ي�����س ج��ه��از  االأرك�����ان  رئ��ي�����س  اأن 

عر�صوا على الوزراء �صيناريو ت�صعيد خطري 

ج��داً، يف حني عر�س رئي�س املو�صاد �صيناريو 

ال�صاباك  رئي�س  ات��خ��ذ  بينما  خ��ط��ورة،  اأق���ل 

موقفاً و�صطياً بني ال�صيناريوهني

“كوخايف”  ف����اإن   )12( ال��ق��ن��اة  وب��ح�����ص��ب 

اإىل  �صيوؤدي  ال�صم  اإن  االجتماع  خ��ال  ف��ال 

ال��ن��ار �صد  اإط���اق  ارت��ف��اع كبري يف عمليات 

قد  وك��ذل��ك  االح��ت��ال  وج��ن��ود  امل�صتوطنني 

يوؤدي اإىل عودة العمليات اال�صت�صهادية

اأن  االح��ت��ال  اأرك���ان جي�س  رئي�س  وتوقع 

يوؤدي تطبيق ال�صم �صيوؤدي اإىل انهيار اتفاق 

وقف اإط��اق النار مع قطاع غزة وقد يوؤدي 

اإىل حرب، وكذلك وافقه بالراأي رئي�س جهاز 

لن  الغربية  ال�صفة  اأن  االثنان  وتوقع  اأم��ان 

تبقى هادئة

ال�صيناريو  اإن  املو�صاد  رئي�س  قال  يف حني 

املتوقع لي�س خطرياً بامل�صتوى الذي يتحدث 

عنه “كوخايف” وهيمن”

واأ�صاف اأنه يعتقد باأن ال�صم لن يوؤدي اإىل 

ت�صعيد خطري، ولن يوؤدي تطبيق ال�صم اإىل 

ان��دالع انتفا�صة ثالثة ولن تندلع حرب مع 

قطاع غزة

االنباط-وكاالت

يعقد جمل�س االأمن الدويل، ام�س ، جل�صة 

علنية ع��ر ال��ف��ي��دي��و دع���ت اإل��ي��ه��ا ال��والي��ات 

املتحدة بطلب من م�صر، لبحث اخلاف بني 

م�صر وال�صودان واإثيوبيا ب�صاأن �صد النه�صة، 

بح�صب ما اأعلنت م�صادر دبلوما�صية

وتفاقم اخلاف بني الدول الثاث ب�صبب 

النيل  نهر  على  النه�صة  �صد  اإث��ي��وب��ي��ا  ب��ن��اء 

وخ��رق��ه��ا م��ع��اه��دات دول��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة حت��دد 

حقوق كل دولة يف مياه نهر النيل الذي ينبع 

من اأرا�صيها

امل��ت��وق��ع  ال��ك��ه��رب��اء  اإن  اإث��ي��وب��ي��ا  وت���ق���ول 

على  تبنيه  ال��ذي  النه�صة  �صد  توليدها من 

ال��ن��ي��ل االأزرق ل��ه��ا اأه��م��ي��ة ح��ي��وي��ة م��ن اأج��ل 

الدفع مب�صاريع تنموية يف البلد البالغ عدد 

�صكانه اأكرث من 100 مليون ن�صمة

لكن م�صر تقول اإن ال�صد يهدد تدفق مياه 

االأزرق  النيل  من  معظمها  ينبع  التي  النيل 

اقت�صادها  على  تداعياته مدمرة  تكون  وقد 

ومواردها املائية والغذائية

ودع����ت االأمم امل��ّت��ح��دة االإث���ن���ني ك��ا من 

معا  العمل  اإىل  وال�����ص��ودان  واإث��ي��وب��ي��ا  م�صر 

م����ن اأج�������ل ح����ل اخل�����اف�����ات ال���ق���ائ���م���ة ب��ني 

امل�صروع  النه�صة،  �صد  ح��ول  ال��ث��اث  ال���دول 

اأبابا  اأدي�س  الكهرمائي العماق الذي تبنيه 

على نهر النيل والذي يثري توّترات اإقليمية 

�صديدة

ب����دوره ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االإث��ي��وب��ي، 

لوكالة  ت�صريحات  يف  اأن��دارج��ا���ص��ي��و،  ج��ي��دو 

تعتزم  ب���اده  اإن  )د.ب.اأ(  االأمل��ان��ي��ة  االأن���ب���اء 

البدء يف ملء بحرية �صد النه�صة حتى دون 

التو�صل التفاق مع م�صر وال�صودان يف هذا 

ال�صاأن

وقال الوزير: �صنبداأ خال ال�صهور املقبلة 

يف ملء بحرية ال�صد، حتى لو مل يكن هناك 

ال��ث��اث ، م�صر واإثيوبيا  ال���دول  ات��ف��اق ب��ني 

وال�صودان

وم�����ع ذل������ك، اأع�������رب اأن���دارج���ا����ص���ي���و ع��ن 

اأم����ل ب����اده يف ال��ت��و���ص��ل الت��ف��اق م��ع م�صر 

وال�صودان، م�صيفا يف املقابل اأن اإ�صرار م�صر 

على التحكم يف تدفق املياه �صعب، وقال: لن 

ن�صمح بذلك مع م�صدر املياه اخلا�س بنا

ال�����ذي تقيمه   ، ال��ن��ه�����ص��ة  ���ص��د  وت�����ص��ب��ب 

اإثيوبيا على النيل االأزرق والذي تبلغ تكلفته 

منذ  م�صر  م��ع  خ��اف  يف  دوالر،  مليار  6ر4 

ال�صد  وراء  من  اأب��اب��ا  اأدي�����س  وتعتزم  �صنوات. 

اإليها  حتتاج  التي  الكهربية  الطاقة  توليد 

اأن  اإال  االقت�صادية،  التنمية  اأج��ل  من  ب�صدة 

القاهرة تخ�صى اأن يوؤدي ال�صد اإىل االنتقا�س 

النيل  ويغطي  النيل.  مياه  من  ح�صتها  من 

امل��ي��اه.  90% م��ن اح��ت��ي��اج��ات م�صر م��ن  نحو 

وترى ال�صودان حاليا يف ال�صد بع�س الفوائد 

بالن�صبة لها

االنباط-وكاالت

ق����ال م��ف��و���س جم��ل�����س ال�����ص��ل��م واالأم�����ن 

اإن  �صرقي،  اإ�صماعيل  االإف��ري��ق��ي،  ل��احت��اد 

اجلميع يدرك اأن ال�صراع الليبي لن ينتهي 

اأن يكون  اأمله يف  بحل ع�صكري، معربا عن 

اأي تدخل هدفه الدفع اإىل التفاو�س

�صرقي  ع��ن  “�صبوتنيك”  وك��ال��ة  ونقلت 

قوله: “ما نتوقعه من كل الدول االأع�صاء 

امل����ج����اورة ل��ل��ي��ب��ي��ا ه���و اأن�����ه ل���و ك����ان عليهم 

ال��ت��دخ��ل ف��ع��ل��ي��ه��م اأن ي��ت��دخ��ل��وا م���ن اأج���ل 

بالعودة  تقبل  الليبية  االأط����راف  ك��ل  جعل 

حاليا  االأولوية  التفاو�صية...  العملية  اإىل 

والتدخات  القتال  اإيقاف  على  التاأكد  هي 

اخل��ارج��ي��ة واإق���ن���اع ك��ل االأط�����راف يف ليبيا 

بالعودة اإىل العملية ال�صيا�صية”

ا���ص��ت��ع��داده��ا  م�صر  اإب����داء  ع��ل��ى  وتعليقا 

اعتر  الليبية،  القبائل  وت�صليح  لتدريب 

ال�صرقي اأن ذلك اإ�صارة اإىل ت�صميم القاهرة 

على حماية اأمنها وحدودها

وقال املفو�س: “اأعتقد من وجهة نظري 

امل�صري  ال��رئ��ي�����س  اإع����ان  م��ن  نعيه  م��ا  اأن 

قلقون  اأن��ه��م  ه��و  ال�صي�صي(  ال��ف��ت��اح  )ع��ب��د 

اإظهار  وي��ري��دون  وح��دوده��م  اأمنهم  ب�صاأن 

ت�صميمهم على حماية هذا االأمن”

وكان الرئي�س امل�صري قد اأعلن االأ�صبوع 

الدولية  ال�صرعية  اأن م�صر متتلك  املا�صي 

دخول  اأن  اأي�صا  واأع��ل��ن  ليبيا،  يف  بالتدخل 

ق���وات  اأحمر” اأم�����ام  “خط  ���ص��رت  م��دي��ن��ة 

حكومة الوفاق املدعومة من تركيا. وتبعد 

�صرت 650 ميا من احلدود امل�صرية، وهي 

اأحد االأه��داف التي ت�صعى لل�صيطرة عليها 

القوات التابعة حلكومة الوفاق يف طرابل�س

وقال مفو�س االحتاد االإفريقي لل�صام 

ال��وق��ت  “يف  ���ص��ي��ق��رر  اإن االحت����اد  واالأم������ن، 

ال�����ص��روري عقد  ك��ان م��ن  اإذا  املنا�صب” م��ا 

اج��ت��م��اع ر���ص��م��ي ح���ول ت��ط��ور االأو�����ص����اع يف 

ليبيا، يف ظل الت�صعيد االأخري حول مدينة 

�صرت

وقال �صرقي: “�صنقيم يف الوقت املنا�صب 

 . ال  اأم  ر�صمي  اجتماع  عقد  علينا  ك��ان  اإذا 

حيث  اأ�صابيع  ب�صعة  قبل  ذل��ك  فعلنا  لقد 

اج��ت��م��ع��ت جم��م��وع��ة ات�����ص��ال ت��اب��ع��ة للجنة 

كانت  اإذا  وق��ت  اأي  يف  ل��ذا  امل�صتوى.  رفيعة 

هناك حاجة ميكننا القيام بذلك”

االآن  ي�صجعنا  م��ا  اأن  “اأعتقد  واأ����ص���اف 

االآن  اأ�صبح  ال�صيا�صي  النهج  اأن  حقيقة  هو 

اأولوية للجميع”

االإفريقي  االحت��اد  اأن  اإىل  �صرقي  واأ�صار 

يتابع عن كثب تطور الو�صع يف ليبيا ويقيم 

ات�صاالت مع جميع االأطراف املتنازعة

 بسبب الضم.. االحتالل يتوقع حرب مع غزة وعودة العمليات االستشهادية 

تطورات أزمة سد النهضة.. مجلس األمن يبحث الخالف 
االثنين ووزير الخارجية اإلثيوبي يلوح بملء السد بدون اتفاق

 االتحاد اإلفريقي: الجميع يدرك أن حل الصراع الليبي لن يكون عسكريا

االنباط-وكاالت

يف العا�صر من ال�صهر احلايل، عر�س حممود ب�صارات 

من �صكان حم�صة التحتا )الب�صلية(، باالأغوار ال�صمالية، 

روؤو����س من  “في�صبوك” 10  ال�صخ�صية يف  عر �صفحته 

اأغنامه للبيع، على �صعر 157 دينارا للراأ�س الواحد، غري 

اأن ال�صاب )40 عاما( اأخر مرا�صل “وفا” يف وقت الحق اأن 

تاجرا اأراد �صراء 18 راأ�صا من املا�صية بهذا ال�صعر.

اأكرث  ذاتها عائلة ب�صارات التي ت�صكن يف املنطقة منذ 

من اأربعني عاما، يف نظام معي�صي يعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على 

تربية املا�صية، هدم لها االحتال م�صاكن ومن�صاآت منذ عام 

1996 وحتى اليوم خم�س مرات؛ بحجة عدم الرتخي�س.

ويف العام احلايل اأخطر االحتال العائلة ذاتها مرتني؛ 

اإحداها اإزالة مباين بحجة تدمري اآثار يف املنطقة.

لكن ما الرابط بني عر�س ب�صارات اأغنامه للبيع، وبني 

اإخطارات بالهدم ت�صلمتها العائلة؛ بحجة تدمري اآثار، كما 

يدعي االحتال.

يقول ب�صارات: “اأريد التخل�س من اخلراف ال�صغرية 

من خال بيعها، حت�صبا الأي عمليات هدم)..(، ال اأريد اأن 

تظل ما�صيتي دون ماأوى يف هذا احلر”.

وب�����ص��ارات اأق��ب��ل على ه��ذه اخل��ط��وة ب��ن��اء على جت��ارب 

�صابقة مر بها.

�صكنية  ومن�صاآت  خياما،  االح��ت��ال  يهدم  اأن  فمجرد 

وحظائر اأغنام للمواطنني، فاإن موا�صيهم تظل دون ماأوى 

لها، وهي بيئة غري مائمة ال�صتمرار الروح عند املا�صية 

حديثة الوالدة خا�صة.

فقد اأخر الرجل، مرا�صل “وفا”، اأن تاجرا هاتفه من 

اأجل �صراء اخلراف، “اخلراف ال�صغرية ال حتتمل االأجواء 

احلارقة، غري ال�صرقات التي ميكن اأن حت�صل”.

ب�صارات اأخر “وفا”، اأن هذه املرة االأوىل التي يتلقى 

فيها اإخطارا من هذا النوع”. ففي االإخطار الذي ت�صلمه 

من االحتال يف �صهر يناير املن�صرم، هو مطالب باإزالة 

واآخر،  واأ�صجار،  واأث��اث، ومكعبات،  مبنى، و�صور، وقف�س، 

وكلها م�صميات واردة يف االإخطار وال يعرف ب�صارات ما هي 

بال�صبط.

ع�صرات  منذ  مقامة  خل��ي��ام  كيف  اأع����رف  “ال  وق����ال: 

تدمر  اأن  بتطويرها،  لنا  االحتال  ي�صمح  وال  ال�صنوات، 

االآثار”.

ع��ن��وان:  حت��ت  كتبت  ال��ع��ري��ة  “هاآرت�س”  �صحيفة 

هدم واكت�صفوا  اأوام��ر  ا�صتلموا  ال�صفة  يف  “فل�صطينيون 
اأنهم ي�صكنون يف مواقع اأثرية”، ففي العامني االأخريين 

الغربية ح�صب  ال�صفة  مل��ب��اين يف  ال��ه��دم  اأوام����ر  ارت��ف��ع��ت 

ال�صحيفة العرية، بن�صبة 162% واحلجة البناء يف مواقع 

اأثرية.

ال�صياحة  وزارة  يف  االآث����ار  حماية  ع���ام  م��دي��ر  وي��ق��ول 

“رواية االحتال  واالآث��ار الفل�صطينية، �صالح طواف�صة: 

لروايتهم  ي�صوقون  ال��ق��وة  االح��ت��ال بحكم  م��زي��ف��ة)..(، 

املزيفة اإىل العامل”.

عائلة متتلك  �صليل  وه��و  ذات���ه،  ال��ك��ام  ب�صارات  يكرر 

تاريخا كبريا يف مواجهة االنتهاكات االإ�صرائيلية بحقها.

بالن�صبة لطواف�صة، فاإن االحتال يعمل ب�صكل متوا�صل 

ع��ل��ى ت��دم��ري االآث�����ار ال�����ص��اه��دة ع��ل��ى احل���ق الفل�صطيني 

باالأر�س، وي�صتخدم روايته املزيفة”.

يف �صهر اآذار املا�صي، ا�صتلم ب�صارات باغا من االحتال 

ملراجعته، وخال التحقيق معه طالبه �صابط االحتال 

بتحديد موقع �صكنه من خال خارطة عر�صت على جهاز 

احلا�صوب، ثم بداأ نقا�س بينهما عما اإذا اأ�صاف ب�صارات اأية 

مبان جديدة، اأو رمم املوجودة.

تدمريا  ج��دي��دة،  مبان  اأي��ة  اإ�صافة  يعتر  فاالحتال 

لاآثار. قال ب�صارات نقا عن �صابط االحتال.

و�صابط  ب�����ص��ارات  ب��ني  النقا�س  خ���ال  ت�����ص��اوؤالت  بعد 

االحتال، عن طبيعة تدمري اآثار يف املنطقة، تلقى جوابا 

من االحتال اأن تغيري معامل املكان هو تدمري لاآثار.

وجهة  ح�����ص��ب  ي��ع��ت��ر،  وزراع���ت���ه���ا  االأر�������س  “حراثة 
نظرهم، تدمريا لاآثار”. قال ب�صارات.

ال�����ص��م التي  اإ���ص��رائ��ي��ل بعملية  ف����اإن  ال���واق���ع  ل��ك��ن يف 

االأث��ري��ة  امل��واق��ع  ع�صرات  على  ت�صتويل  بها  القيام  تنوي 

الفل�صطينية، فمن خال االأرقام التي اأخر بها طواف�صة، 

تنوي  التي  ال�صم  عملية  وب�صبب  ف��اإن��ه  “وفا”،  مرا�صل 

اإ���ص��رائ��ي��ل ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، ف���اإن اأك���رث م��ن 400 م��وق��ع اأث���ري 

�صت�صملها العملية.

واأ�صاف: “ينهبون كل املواقع االأثرية الفل�صطينية”.

اأ�صبوعيا  االحتال  بينما  �صيئا،  اأدم��ر  “اأنا مل  وق��ال: 

يدمر كل �صيء”.

خيام  يف  ي�صكن  ال��ذي  ال��رج��ل  ف��اإن  لب�صارات،  بالعودة 

مهددة بالهدم حتت حجة تدمري اآث��ار، ق��ال: “هذه املرة 

االأوىل التي اأعلم فيها بوجود اآثار يف املنطقة”.

اإن االحتال  النا�صط احلقوقي عارف دراغمة،  يقول 

ي�صتخدم حجة االآث��ار، ملنع الفل�صطينيني من تطوير اأي 

وجود معي�صي لهم، واإجبارهم على ترك اأماكن �صكناهم.

حلقوق  االإ�صرائيلي  املعلومات  مركز  معطيات  ووف��ق 

الفرتة  يف  فاإنه  )بت�صيلم(،  املحتلة  االأرا���ص��ي  يف  االإن�صان 

ما بني 2006 واأيلول 2017 هدمت �صلطات االحتال 698 

وحدة �صكنّية على االأق��ّل يف بلدات فل�صطينية يف منطقة 

 2948 ي�صكنها  ك���ان  ُه��دم��ت  ال��ت��ي  امل��ب��اين  واأن  االأغ������وار، 

فل�صطينّيا بينهم على االأقّل 1334 قا�صرين.

واأو�صحت املوؤ�ص�صة احلقوقية عر موقعها االلكرتوين، 

اإ�صرائيل ت�صعى ب�صّتى الطرق لرتحيل الفل�صطينيني  اأن 

عن منازلهم واأرا�صيهم، وهي متنع هذه التجّمعات من اأّية 

اإمكانّية للبناء القانوين وفق احتياجاتها.

 إسرائيل تخنق الفلسطينيين بذريعة اآلثار 

 ترحيب فلسطيني بقرار للبرلمان البلجيكي 
مناهض لمخطط الضم اإلسرائيلي

 حزب العمال البريطاني يطرد مسؤولة في 
قيادته النتقادها االحتالل اإلسرائيلي

»حماس« تدعو للضغط على 
إسرائيل لوقف تعذيب األسرى

االباط-وكاالت

رح�����ب وزي������ر اخل���ارج���ي���ة وامل���غ���رتب���ني 

تبناه  ب��ق��رار  امل��ال��ك��ي  ري��ا���س  الفل�صطيني 

ين�س  اجلمعة  ام�����س  البلجيكي  ال��رمل��ان 

على تبني اإجراءات مناه�صة ملخطط �صم 

اإ�صرائيل الأرا�س حمتلة فل�صطينية

الرملان  ق��رار  اإن  بيان  املالكي يف  وق��ال 

اتخاذ  الإمكانية  وا�صحة  اإ�صارة  البلجيكي 

حال  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل  �صد  عقابية  اج�����راءات 

تنفيذها خمطط ال�صم

واع��ت��ر اأن ه��ذا ال��ق��رار ي��اأت��ي يف �صياق 

ت�صاعد الرد الدويل �صد خمططات ال�صم 

اال�صرائيلية ويدل على ت�صكل جبهة دولية 

عري�صة راف�صة له، كما جتلى يف اجتماع 

جمل�س االأم��ن على امل�صتوى ال��وزاري يوم 

االأربعاء ويف ر�صائل النواب �صد ال�صم

واأ���ص��اف املالكي ن��رى كل ي��وم موؤ�صرات 

ال��دع��م الإ���ص��رائ��ي��ل وللح�صانة  ت��اآك��ل  على 

ال��زم��ن رغم  ال��ت��ي متتعت بها لعقود م��ن 

توايل انتهاكاتها

ا�صارة  هناك  الفل�صطيني  الوزير  وتابع 

وا�صحة اإىل اأن املحاكم الدولية، واملجتمع 

العاملي والرملانات واحلكومات لن  املدين 

ال�صم  حم����اوالت  ع��ل��ى  ت�صكت  ول���ن  تقبل 

نظام  لفر�س  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اال�صرائيلية 

ابرتايد )الف�صل العن�صري( يف فل�صطني

وبح�صب البيان تبنى الرملان الفيدرايل 

اليوم  م��ن  االأوىل  ال�صاعات  يف  البلجيكي 

قرار ب�صاأن ال�صم من قبل ا�صرائيل الأرا�س 

فل�صطينية حمتلة ب101 �صوت وامتناع39 

نائبا عن الت�صويت ، وبدون اأي �صوت �صد

البلجيكية  احل��ك��وم��ة  ال���ق���رار  وط��ال��ب 

باأخذ زم��ام امل��ب��ادرة، �صويا مع ال��دول التي 

ت�صاركها مواقفها، وعلى ال�صعيد االأوروبي، 

لتحول دون تنفيذ اإ�صرائيل ملخططها ب�صم 

اأجزاء من االأر�س الفل�صطينية املحتلة

دور  بلعب  ال��ق��رار احلكومة  كما طالب 

ق���ي���ادي ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د االأوروب�������ي ل��ب��ل��ورة 

املناه�صة  الفاعلة  االج���راءات  �صل�صلة من 

اإ�صرائيل على تلك  اأقدمت  لل�صم يف حال 

اخلطوة

ال��رمل��ان احل��ك��وم��ة البلجيكية  ون��ا���ص��د 

امل���ب���ادرات املنا�صبة يف االط��ر  ب��اأخ��ذ ودع���م 

الدولية، خا�صة جمل�س االأمن واجلمعية 

ال��ع��ام��ة، ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى االإج���م���اع ال���دويل 

ال���دويل  للقانون  ب��االح��ت��ك��ام  يتعلق  فيما 

ومرجعيات عملية ال�صام

االنباط-وكاالت

تعر�صت امل�صوؤولة يف قيادة حزب العمال 

ل�صغوط  بايلي  لونغ  ريبيكا  الريطاين 

انتقاداً  توجيهها  بعد  ا�صتقالتها  لتقدمي 

غري مبا�صر ل�صلطات االحتال االإ�صرائيلي 

باإعادة ن�صرها تغريدة تربط بني انتهاكات 

العنيفة  واملمار�صات  االأمريكية  ال�صرطة 

ال��ت��ي ت��ع��ل��م��وه��ا م���ن اأج���ه���زة ا���ص��ت��خ��ب��ارات 

االحتال اال�صرائيلي

وذك������������رت ����ص���ح���ي���ف���ة االإن�����دب�����ن�����دن�����ت 

تغريدة  على  اأث��ن��ت  بايلي  اأن  الريطانية 

ال��ري��ط��ان��ي��ة  للممثلة  م��ق��اب��ل��ة  تت�صمن 

ماك�صني بيك واأعادت ن�صرها على ح�صابها 

اأك��دت املمثلة فيها اأن جلوء عنا�صر  حيث 

ال�صغط  اأ���ص��ل��وب  اإىل  اأم��ري��ك��ي��ني  ���ص��رط��ة 

ما  غ���رار  على  معتقل  عنق  على  بالركبة 

حدث خال عملية اعتقال االأمريكي من 

انتهت  والتي  فلويد  ج��ورج  افريقي  اأ�صل 

تعلموه  املا�صي  اأي��ار  نهاية  يف  بقتله خنقاً 

خال دورات مع اال�صتخبارات االإ�صرائيلية

وب���ع���د ق���ي���ام ب��اي��ل��ي ب����اإع����ادة ن�����ص��ر ه��ذه 

ال���ت���غ���ري���دة ط���ل���ب زع���ي���م ح�����زب ال��ع��م��ال 

اال�صتقالة  منها  �صتارمر  كري  الريطاين 

ب���ذري���ع���ة ال���ت���اآم���ر ���ص��د ك���ي���ان االح���ت���ال 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ل��ت��ك��ون ك��ب�����س ف����داء لتوجه 

ل�صلطات  وانحيازه  اجلديد  العمال  ح��زب 

ب��ع��د التخل�س  ب�����ص��ك��ل وا����ص���ح  االح���ت���ال 

م����ن زع���ي���م���ه ال�������ص���اب���ق ج���ريمي���ي ك���ورب���ن 

للفل�صطينيني  امل��وؤي��دة  مبواقفه  امل��ع��روف 

واملنتقدة ل� اإ�صرائيل وجرائمها يف االأرا�صي 

الفل�صطينية املحتلة

داخ��ل  ك��ث��رية  �صخ�صيات  وم���ع حت���رك 

بايلي  ملهاجمة  الريطاين  العمال  ح��زب 

وال�صغط الإقالتها عر اأع�صاء اآخ��رون يف 

احل���زب ع��ن دعمهم لها مب��ن فيهم جون 

ماكدونيل الذي كان مكلفاً ال�صوؤون املالية 

يف رئا�صة كوربن

ومنذ فوز كوربن بزعامة حزب العمال 

عام 2015 �صعد كيان االحتال االإ�صرائيلي 

انتقاداته  حملته �صد احل��زب على خلفية 

امل�صتمرة  االح���ت���ال  �صلطات  الن��ت��ه��اك��ات 

فل�صطينية يف  اأرا������س  ���ص��م  وحم��اوالت��ه��ا 

ال�صفة الغربية

االنباط-وكاالت

االأمم  ، اجلمعة،  ح��رك��ة حما�س  دع��ت   

اإ�صرائيل لوقف  اإىل ال�صغط على  املتحدة 

الفل�صطينيني يف  االأ���ص��رى  التعذيب بحق 

�صجونها

ج����اء ذل����ك يف ب���ي���ان ل��ل��م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م 

مبنا�صبة  القانوع،  اللطيف  عبد  احلركة، 

ال���ي���وم ال�����دويل ل����اأمم امل��ت��ح��دة مل�����ص��ان��دة 

�صحايا التعذيب ، الذي يوافق 26 يونيو/

حزيران من كل عام

اإن ج���رائ���م ال��ت��ع��ذي��ب  وق�����ال ال���ق���ان���وع 

بحق  اإ���ص��رائ��ي��ل  متار�صها  ال��ت��ي  املتوا�صلة 

االأ�صرى تتطلب حتركا دبلوما�صيا لتقدمي 

قادتها للمحاكم الدولية

واأ�صاف: ال�صلوك االإجرامي الإ�صرائيل 

لن يقتل ال��روح املعنوية لدى االأ�صرى، اأو 

ينال من �صمودهم االأ�صطوري

ووف����ق ت��ق��ري��ر اأ�����ص����دره ن����ادي االأ���ص��ري 

اخلمي�س،  ح��ك��وم��ي(،  )غ��ري  الفل�صطيني 

فاإن 95 باملئة من االأ�صرى الفل�صطينيني يف 

ال�صجون االإ�صرائيلية يتعر�صون للتعذيب 

منذ اللحظة االأوىل العتقالهم

وذكر النادي اأن اإ�صرائيل تنتهج اأ�صاليب 

متعددة لتعذيب االأ�صرى ج�صديا ونف�صيا، 

عر منظومة عنف �صاملة.

ال�سبت   27/ 6 / 2020
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صرف مستحقات االندية من اتفاقية التلفزيون

 شباب اليد يستعد لبطولة اسيا

 صراع اللقب يتواصل بين البرشا والريال

 صالح يهدي اللقب للوطن العربي ومصر

االنباط – عمان

ح����ددت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الحت����اد ك��رة 

ال����ق����دم، ب���رئ���ا����س���ة ���س��م��و االم������ر ع���ل���ي ب��ن 

احل�����س��ن، ال��ث��ال��ث م��ن اآب ال���ق���ادم، م��وع��داً 

مع   ،2020 امل���و����س���م  ن�����س��اط��ات  ال���س��ت��ئ��ن��اف 

دوري  بطولة  من  الثاين  اال�سبوع  انطالق 

املحرتفن. جاء ذلك خالل االجتماع الذي 

ع��ق��د م�����س��اء االرب���ع���اء ح��ي��ث اط��ل��ع��ت الهيئة 

االدارية  الرتتيبات  التنفيذية على خمتلف 

با�ستئناف  تعنى  ال��ت��ي  وال�سحية،  وامل��ال��ي��ة 

املو�سم احلايل، مع امتام التفا�سيل املتعلقة 

ل�����س��راء  ال��ت��ل��ف��زي��ون االردين  ع��ق��د  ب��ت��وق��ي��ع 

وب��ح�����س��ب  امل���ح���رتف���ن.  دوري  ب����ث  ح���ق���وق 

الهيئة  ناق�ست  ن�����س��ار،  �سمر  ال��ع��ام  االم���ن 

ال��ك��ت��اب ال�����س��ادر ع��ن ان��دي��ة امل��ح��رتف��ن يف 

10 ح����زي����ران، وت�����س��م��ن ال���رتح���ي���ب ب��ق��رار 

القدم حملياً،  كرة  مناف�سات  بعودة  االحت��اد 

اىل ج��ان��ب ب��ع�����ض اال���س��ت��ف�����س��ارات اخل��ا���س��ة 

واحل�سور  ال�سحي  وال��روت��ك��ول  بالرعاية 

اجلماهري ملباريات الدوري.واأكدت ن�سار، 

من  االوىل  ال��دف��ع��ة  �سي�سرف  االحت����اد  اأن 

ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون، الن���دي���ة امل��ح��رتف��ن 

ب��ن�����س��ب م��ت�����س��اوي��ة، خ����الل االي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 

القادمة، دون اي اقتطاعات، يف ظل الظروف 

ال��راه��ن��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي راف��ق��ت توقف 

الن�ساط خالل اال�سهر االخرة، حيث تبلغ 

 )1.228.000( االتفاقية  من  االندية  ح�سة 

جانب  لتغطية  ن�سبة  اق��ت��ط��اع  ب��ع��د  دي��ن��ار، 

والتنظيم.ا�سافت:  الت�سغيلية  الكلف  م��ن 

من  ن�سبتها  ك��ام��ل  على  االن��دي��ة  �ستح�سل 

اتفاقية التلفزيون، قبل نهاية العام احلايل. 

التوقيع  ب�سدد  ان االحت��اد  ن�سار  واو�سحت 

م��ع اح���دى ال�����س��رك��ات ك����اأول رع���اة ب��ط��والت 

على  �ستوزع  حيث  املو�سم،  لهذا  املحرتفن 

ان��دي��ة امل��ح��رتف��ن ع��ل��ى ���س��ك��ل دف��ع��ات حتى 

االحت��اد  يح�سل  مل  وق��ال��ت:  املو�سم.  نهاية 

احلكومة  من  ا�ستثنائي  مايل  دعم  اي  على 

اأو االحتاد الدويل، لتغطية تداعيات جائحة 

ال��ري��ا���س��ي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي ع�سفت  ك���ورون���ا 

ب�سكل ع���ام، وه���و ح��ري�����ض يف ال��وق��ت ذات���ه، 

الدعم  ال�ستقطاب  م�ساعيه  موا�سلة  على 

املرتتبة  املالية  االعباء  لتخفيف  والرعاية، 

ع��ل��ى االحت�����اد وخم��ت��ل��ف االن���دي���ة ع��ل��ى حد 

ن�����س��ار ان وزارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ق��اب��ل،  ����س���واء. يف 

باجراء  االحت��اد،  طلب  على  وافقت  ال�سحة 

والفنية  االداري���ة  لالجهزة  ك��ورون��ا  فح�ض 

امل��ح��رتف��ن جم��ان��اً،  وج��م��ي��ع الع��ب��ي دوري 

خ���الل  االأول  ال���ف���ح�������ض  ����س���ت���ج���ري  ح���ي���ث 

ان  على  املقبل،  ال�سهر  من  الثاين  اال�سبوع 

تعاود الفحو�سات قبل 72 �ساعة من انطالق 

ال���ب���ط���ول���ة. وت���اب���ع���ت: ت���اأت���ي ال��ف��ح��و���س��ات 

الذي  ال�سحي  الروتوكول  �سمن  الطبية، 

ويراعي  املناف�سات،  لعودة  االحت��اد  اعتمده 

الوقت  يف  العامة  ال�سالمة  اج���راءات  كافة 

االن��دي��ة،  امكانيات  م��ع  فيه  يتنا�سب  ال��ذي 

الر�سمية  اجل��ه��ات  موافقة  بانتظار  ونحن 

وحول  تعميمه.  باجراءات  للمبا�سرة  عليه، 

م�����س��األ��ة غ��ي��اب احل�����س��ور اجل��م��اه��ري عن 

مباريات الدوري، “نحن نقدر حجم ال�سرر 

اللعبة  اركان  االندية وخمتلف  يطال  الذي 

يف ظل احتجاب اجلماهر، لكن هذا القرار 

على  و�سنعمل  الر�سمية،  اجلهات  عن  �سدر 

تقدمي خطة عودة تدريجية اآمنة للجماهر 

على  للح�سول  بذلك،  الظروف  �سمحت  اذا 

املوافقة الر�سمية يف الوقت املنا�سب”.

بن  ال��ت��ع��اق��دي��ة  ال��ع��الق��ة  �سعيد  وع��ل��ى 

االن���دي���ة وارك�����ان ال��ل��ع��ب��ة يف ظ��ل اجل��ائ��ح��ة، 

كافة  ي�سجع  االحت����اد  ان  اىل  ن�����س��ار  ل��ف��ت��ت 

ل�سيغة  للو�سول  املبادرة  على  اللعبة  ارك��ان 

ت��واف��ق��ي��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، و�����س����ددت ع��ل��ى ان 

االحتاد لي�ض طرفاً يف هذا اجلانب. وقالت: 

ا�سدر االحتاد يف وقت �سابق تعليمات اأ�س�ض 

احت�ساب حقوق الالعبن واأع�ساء االأجهزة 

الفنية واالإدارية خالل القوة القاهرة والتي 

ال��ت��ع��اق��دي��ة خ��الل  ال��ع��الق��ة  بتنظيم  ت��ع��ن��ى 

الريا�سي  الن�ساط  ممار�سة  من  املنع  ف��رتة 

االحت��اد  ومبوافقة  املحلية،  للقوانن  وفقا 

ال���دويل. كما ا���س��ارت اىل ان االحت���اد راع��ى 

فرتة  االأن��دي��ة  منح  امل��و���س��م،  ا�ستئناف  قبل 

الثالث  يف  ال����دوري  وع���ودة  منا�سبة،  اع���داد 

من اآب، يعد الوقت االن�سب، يف ظل الفرتة 

الزمنية الق�سرة املتاحة ال�ستكمال املو�سم، 

وم����ا ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا م���ن ا���س��ت��ح��ق��اق��ات اآ���س��ي��وي��ة 

مع  الوطنية،  واملنتخبات  لالأندية  ودول��ي��ة 

االخذ بعن االعتبار تقليل �سغط املباريات 

ق���در االم���ك���ان، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��الم��ة ارك���ان 

ب�سكل  اعتمد  االحت���اد  وان  خا�سة  اللعبة، 

ت��ب��دي��الت  ب���اج���راء خم�سة  ال�����س��م��اح  ر���س��م��ي 

ك���ل م���ب���اراة، ل��ت��ج��ن��ب اره�����اق ال��الع��ب��ن، يف 

خم��ت��ل��ف امل�����س��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة، ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

املو�سم، مع االبقاء على تقييد ك�سف املباراة 

وب�ساأن موعد  فريق.  لكل  فقط  ب���18 الع��ب 

ال��درج��ات االخ��رى  ع��ودة م�سابقات خمتلف 

الحقاً  االحت��اد  “�سيحدد  العمرية،  والفئات 

اجلدول الزمني اخلا�ض مب�سابقات املو�سم، 

بالتزامن  املتاحة،  الزمنية  للفرتات  وف��ق��اً 

ال�سحي حملياً،  الو�سع  مع توا�سل متابعة 

والعوامل اخلا�سة بكل بطولة”.

وينتظر ان ي�سدر االحتاد جدول مرحلة 

الذهاب من دوري املحرتفن االحد املقبل، 

اول  ت�سرين  من  الثاين  الن�سف  ح��دد  فيما 

ال���درج���ة  الن���ط���الق دوري  م���وع���داً  ال���ق���ادم 

القيد  ف��رتة  اغ��الق  عقب  والثانية،  االوىل 

الثانية. من جهة اخرى، ا�ستعر�ست الهيئة 

التنفيذية تو�سيات اللجنة الطبية، وثمنت 

اللجنة  رئي�ض  نائب  م��ب��ادرة  ذات��ه  الوقت  يف 

ب��واب��ات  ب��ارب��ع  ب��ال��ت��رع  امل��ح��ارم��ة  د. يحيى 

ا�ستخدامها يف  �سيتم  تعقيم لالحتاد، حيث 

املالعب .

االنباط – عمان

لفئة  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  با�سر 

�سمية  االأم��رة  �سالة  يف  تدريباته  ال�سباب 

مب��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب ك�����اأول ن�����س��اط 

الحتاد كرة اليد بعد عودة القطاع الريا�سي 

وال����ذي ت��وق��ف الأك����ر م��ن ���س��ه��ري��ن ب�سبب 

املنتخب  تدريبات  وت��اأت��ي  ك��ورون��ا.  ف��رو���ض 

واملقرر  اآ�سيا  بطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعداداً 

اإىل   ٦ الفرتة من  خ��الل  اإي���ران  يف  اإقامتها 

حول  حتوم  �سكوك  و�سط  املقبل  اأكتوبر   1٥

امل��ح��دد ب�سبب  امل��وع��د  ال��ب��ط��ول��ة يف  اإق���ام���ة 

ا���س��ت��م��رار ان��ت�����س��ار وب����اء ك���ورون���ا يف اإي����ران. 

وات��خ��ذ احت���اد ك���رة ال��ي��د ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور 

الوقائية  االإج�����راءات  ك��اف��ة  املن�سي  تي�سر 

خالل  م��ن  ال�سباب  منتخب  ت��دري��ب  ل��ع��ودة 

االإلتزام باالإجراءات ال�سحية التي حددتها 

تدريبات  ل��ع��ودة  االأردن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

املنتخبات الوطنية املختلفة. واأ�سار الدكتور 

تي�سر املن�سي خالل حديثه للجنة االأوملبية 

هي  ال�سباب  منتخب  تدريبات  عودة  اأن  اإىل 

االحت��اد من  ن�ساطات  لعودة  االأوىل  املحطة 

ت��دري��ب��ات وم�����س��اب��ق��ات ب��ع��د ال��ت��وق��ف. وق��ال 

ال�سباب  منتخب  ب���داأ   ”: املن�سي  ال��دك��ت��ور 

االأ���س��ب��وع احل��ايل  م��ن��ذ منت�سف  ت��دري��ب��ات��ه 

ا����س���ت���ع���داداً ل��ل��ب��ط��ول��ة االآ���س��ي��وي��ة وال���ت���ي ال 

اإقامتها  ال�����س��ك��وك ح���ول  ت���زال ق��ائ��م��ة رغ���م 

نكون  اأن  علينا  ول��ك��ن  امل��ح��دد  م��وع��ده��ا  يف 

البطولة  ل��ه��ذه  ���س��واًء  اال���س��ت��ع��داد  اأمت  على 

وال�سيما  ال��ق��ادم��ة  االخ����رى  ال��ب��ط��والت  اأو 

اأن ع����ودة ال��ت��دري��ب��ات ���س��روري��ة الإ���س��ت��ع��ادة 

تاأثرت  والتي  البدنية  للياقتهم  الالعبن 

ب�سبب فرتة احلظر ونحن يف االحتاد جند 

ملنتخب  االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  املنتخب  ب��ه��ذا 

الكبار وم�ستقبل كرة اليد االأردنية”. وحول 

خطة االحتاد املُعدلة والتي تاأثرت بطبيعة 

يف  الريا�سي  ال��ق��ط��اع  ت��وق��ف  ب�سبب  احل���ال 

االأردن اأكد الدكتور املن�سي اأن بطولة واحدة 

ت���اأث���رت م��ن ال��ت��وق��ف وه���ي م�����س��اب��ق��ة دوري 

ال�سباب والتي كانت قد انطلقت بداية �سهر 

م�سراً  اإيقافها  يتم  اأن  قبل  املا�سي  مار�ض 

ت�ستكمل  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل 

توقف  جانب  اإىل  املقبل  اآب  �سهر  نهاية  مع 

ن�����س��اط��ات م���راك���ز ال���واع���دي���ن امل��ن�����س��رتة يف 

بطولة  يخ�ض  اململكة.وفيما  مناطق  جميع 

اليد  ك��رة  اأك��د رئي�ض احت��اد  ال��رج��ال  دوري 

يف  امل�سابقة  مناف�سات  لبدء  تتجه  النية  اأن 

بطولة  �ستقام  فيما  ال��ق��ادم  نوفمر  �سهر 

ال�سيدات والنا�سئات يف �سهر اأيلول وبطولة 

ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة وك��اأ���ض االأردن م��ع ب��داي��ة 

ب��ا���س��ر يف  اأن االحت����اد  اأك��ت��وب��ر م���وؤك���داً  �سهر 

و���س��ع ال��روت��وك��ول ال��ط��ب��ي اخل��ا���ض لهذه 

االإط��ار  يف  االأم���ور  جميع  لتكون  البطوالت 

ال�سحي ال�سليم وخالل االأيام املقبلة �سيتم 

بطوالت  لكافة  النهائية  املواعيد  االعتماد 

االحتاد.

مدريد – وكاالت

ي��خ��و���ض ري����ال م���دري���د وو���س��ي��ف��ه ب��ف��ارق 

املواجهات املبا�سرة بر�سلونة مباراتن �سهلتن 

اال�سباين  ال���دوري  من   32 املرحلة  يف  ن�سبياً 

لكرة القدم. ويحل ري��ال مدريد االأح��د على 

بر�سلونة  اللقب  وح��ام��ل  املتذيل،  ا�سبانيول 

اليوم ال�سبت على �سلتا فيغو ال�ساد�ض ع�سر.

ويت�ساوى العمالقان مع ٦8 نقطة، لكن ريال 

يت�سدر بعد تغلبه على غرميه 2-�سفر ، وهو 

بعد  ت��وال��ي��اً  اخل��ام�����ض  ف���وزه  لتحقيق  ي�سعى 

الق�سرية،  كورونا  العودة من عطلة فرو�ض 

بتعادله  وحيد  ملطب  بر�سلونة  تعر�ض  فيما 

�سلباً مع اإ�سبيلية انزلته عن ال�سدارة. وبعد 

العبو  يخو�ض  ال�سهلة،  ا�سبانيول  مواجهة 

زي��دان اختباراً  الدين  زي��ن  الفرن�سي  امل��درب 

اأك��ر �سعوبة اخلمي�ض مع خيتايف اخلام�ض 

والذي مل يفز يف اية مباراة بعد العودة. وخرج 

ريال فائزاً االأربعاء اأمام �سيفه ريال مايوركا 

على ملعبه البديل “األفريدو دي �ستيفانو”، 

بهديف الرازيلي املتاألق فيني�سيو�ض جونيور 

وقائد دفاعه �سرخيو رامو�ض من �سربة حرة 

�سبع مباريات  “تتبقى  رام��و���ض  رائ��ع��ة.وق��ال 

نهائية. �ستكون هناك بطولة واح��دة يف �سنة 

ف��رو���ض ك��ورون��ا، ون��ري��د اإح���رازه���ا م��ن اأج��ل 

م��درب  زي���دان  عّلق  م��ن جهته،  اجلماهر”. 

مهاجمن  اأرب��ع��ة  باعتماد  خطته  على  ري���ال 

بالن�سبة  االأه�����م  ل��ي�����ض  التكتيكي  “الر�سم 
ايل. االأه��م هو احليوية. اأنا را�ض عما راأيته 

اأر���ض امللعب. ما يفعله الالعبون لي�ض  على 

�سهاًل، اأربعة انت�سارات متتالية”. تابع “اأريد 

الدفاعية، وم�ساركة  الت�سديد على �سالبتنا 

جميع اأفراد الفريق ولي�ض فقد خط الدفاع. 

اأن الفوز بالليغا �سعب  اأدرك الفريق باأكمله 

كبرة عندما  نبذل ج��ه��وداً  اأن  ج���داً، ويجب 

نكون على اأر���ض امللعب. تبقى �سبع مباريات 

اآخذين بعن  اأن ن�سرتخي  نهائية، وال يجب 

االعتبار كل التفا�سيل ال�سغرة”. من جهته، 

جتاوز بر�سلونة اأتلتيك بلباو العنيد بهدف يف 

ايفان  الكرواتي  البديل  من  الثاين  ال�سوط 

اليافعن  البديلن  تاألق  ظل  يف  راكيتيت�ض، 

اأن�����س��و ف��ات��ي )17 ع��ام��اً( وري��ك��ي ب��وت�����ض )20 

عاماً(.  ويف ظل غياب اأحد جنوم الفريق هذا 

ب�سبب  ي��ون��غ  دي  فرنكي  الهولندي  امل��و���س��م، 

اإىل  �سيتين  كيكي  امل���درب  �سيلجاأ  اال���س��اب��ة، 

خدمات الت�سيلي ارت��ورو فيدال ورمبا بوت�ض 

ال��ذي بدا ن�سطاً يف مواجهة بلباو، فيما كان 

بعيداً عن م�ستواه يف  اأرت��ور ميلو  الرازيلي 

ظل تقارير حول مغادرته الفريق.  كما ترتكز 

االأنظار على اأتلتيكو مدريد )٥٥ نقطة( الذي 

وهو  توالياً،  ثالث  بفوز  الثالث  املركز  انتزع 

ي�ستقبل اأالفي�ض الثالث ع�سر.

لندن – وكاالت

وج�������ه امل���������س����ري حم����م����د ������س�����الح، جن��م 

ليفربول، ر�سالة للوطن العربي عقب تتويجه 

بلقب الدوري االإجنليزي املمتاز للمرة الثانية 

اللقب،  ح�سد  ليفربول  وك���ان  م�سرته.  يف 

اخلمي�ض، عقب فوز ت�سيل�سي على مان�س�سرت 

م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن   ،)1-2( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ���س��ي��ت��ي 

اجلولة ال�31 من الرميرليج. وكتب �سالح 

باللغة العربية، على ح�سابه الر�سمي مبوقع 

التوا�سل االجتماعي “تويرت”: “عايز اأ�سكر 

ك��ل ال��ن��ا���ض ال��ل��ي وق��ف��ت م��ع��اي��ا ودع��م��ت��ن��ي يف 

كل االأوق���ات وباالأخ�ض بلدي احلبيب م�سر 

والوطن العربي كله.. عمري ما اأن�سى دعمكم 

ليا والدوري لكم برده”.

ب��ي��ن��م��ا وج�����ه ال����الع����ب امل�������س���ري ر���س��ال��ة 

االإجنليزية،  باللغة  ال��ري��دز  جلمهور  اأخ���رى 

�سكر  واأري����د  جيد  �سعور  اإن���ه  “نعم.  ق��ائ��اًل: 

كل  م��ن  ي�ساهدونا  ال��ذي��ن  امل�سجعن  جميع 

هذا  جعلتوا  “لقد  واأ�ساف:  العامل”.  اأنحاء 

اال�ستمرار  م��ن  نتمكن  اأن  واآم���ل  لنا،  ممكًنا 

االآن  ت�ستحقونها.  التي  الفرحة  منحكم  يف 

�سي�سدقوننا”. يذكر اأن �سالح يحتل املركز 

الثالث يف جدول ترتيب هدايف الرميرليج 

هذا املو�سم بر�سيد 17 هدًفا.

 االقليمية لالولمبياد الخاص تشكر االمير رعد 

 زيدان يتبرع لمستشفيات الجزائر

 كلوب يحقق افضل انجاز

االنباط – عمان

قام املهند�ض اأمين عبد الوهاب الرئي�ض 

االق��ل��ي��م��ى ل��الومل��ب��ي��اد اخل���ا����ض ال���دويل 

باإر�سال  افريقيا  و�سمال  االو�سط  لل�سرق 

املنطقة  ب���رام���ج  مل��خ��ت��ل��ف  ���س��ك��ر  ب��رق��ي��ات 

�سمو  االردن��ى  اخلا�ض  ولالوملبياد  ال23، 

االمر رعد بن زيد وللمدير الوطنى د. 

التنفيذى  الهيكل  وباقى  ال�سواهن  على 

جمموعة  فى  الفعالة  م�ساركتهم  على   ،

ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة االف��رتا���س��ي��ة التى 

املن�سة  على  االإقليمية  الرئا�سة  عقدتها 

االفرتا�سية ZOOM ، ب�سبب جائحة 

كورونا وما تعر�ض له العامل اأجمع والتي 

ع��ل��ى خمتلف  االن�����س��ط��ة  ت��وق��ف  اىل  ادت 

االأومل��ب��ي��اد  اأن�سطة  بينها  وم��ن  االأ���س��ع��دة 

االماراتى  الرنامج  خ�ض  كما  اخلا�ض. 

ب�����س��ك��ر خ���ا����ض ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��م ال��ع��دي��د 

حققت  والتى  االفرتا�سية  ال���دورات  من 

اأك��ر  مب�ساركة  النظر  منقطع  جن��اح��ا 

من 1٥00 مدربا ومدربة من 1٥ دولة من 

دول املنطقة فى تلك الدورات ، والتحية 

م���و����س���ول���ة ل��رئ��ي�����س��ة جم��ل�����ض االأم����ن����اء 

امل��زروع��ي وامل��دي��ر الوطنى  ال��وزي��رة �سما 

ط����الل ال��ه��ا���س��م��ي وال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 

الرئي�ض  ع��ر  و   . االم���ارات���ى  ل��ل��رن��ام��ج 

مب�ساركته  البالغة  �سعادته  عن  االقليمى 

فى املوؤمتر الذى عقده االوملبياد اخلا�ض 

امل�������س���رى ع���ل���ى امل���ن�������س���ة االف���رتا����س���ي���ة 

بح�سور وزير ال�سباب والريا�سة الدكتور 

القباج  نيفن  والدكتورة  �سبحى  اأ�سرف 

وزي����رة ال��ت�����س��ام��ن االج��ت��م��اع��ى وال��وزي��ر 

ال����وزراء  رئ��ي�����ض  م�ست�سار  ه��ان��ى حم��م��ود 

رئ��ي�����ض االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض امل�����س��رى من 

اأج����ل ال���ع���ودة االم��ن��ه ال���س��ت��ئ��ن��اف ن�ساط 

الرنامج امل�سرى.

اجلزائر – وكاالت

وا�سل زين الدين زي��دان، م��درب ريال 

م��دري��د، و���س��اح��ب االأ����س���ول اجل��زائ��ري��ة، 

���س��ل�����س��ل��ة اأن�����س��ط��ت��ه اخل����ري����ة، مل�����س��اع��دة 

م�ست�سفيات والية تيزي وزو باجلزائر على 

الت�سدي الأزمة فرو�ض كورونا امل�ستجد. 

وقالت اإدارة م�ست�سفى نذير حممد، بتيزي 

وزو يف بيان لها عر �سفحتها على “في�ض 

بوك”، اإن موؤ�س�سة زيدان اخلرية ترعت 

بجهازي اإنعا�ض �سيتم تخ�سي�سهما ملعاجلة 

اإدارة  واأعربت  كورونا.  بفرو�ض  امل�سابن 

ملوؤ�س�سة  وامتنانها  �سكرها  عن  امل�ست�سفى 

اال�ستفادة  يف  مل�ساهمتها  اخلرية،  زي��دان 

م���ن ع���ت���اد ط��ب��ي م���ه���م، يف ه�����ذه االأزم������ة 

التي ت�سرب اجلزائر، وكل دول  ال�سحية 

اأن زي��دان، كان  العامل. جتدر االإ�سارة اإىل 

تقدمي  على  ال��وب��اء  انت�سار  منذ  حري�سا 

حيث  اأج���داده،  موطن  ل�ست�سفيات  الدعم 

اإنعا�ض  اأجهزة  ق��ام يف وق��ت �سابق بتقدمي 

مدينة  بجاية،  مل�ست�سفيات  طبية  واأدوات 

م�سقط راأ�ض والده.

برلني – وكاالت

قاد املدرب االأملاين يورجن كلوب، فريق 

ليفربول للفوز بلقب ال��دوري االإجنليزي 

املمتاز، اخلمي�ض، مب�ساعدة من ت�سيل�سي. 

واحتفل العبو الريدز، بلقب الرميرليج، 

�سيتي  مان�س�سرت  ع��ل��ى  ال��ب��ل��وز  ف���وز  ب��ع��د 

مع  الفارق  ليبقى   ،31 ال�  باجلولة   )1-2(

االأخر 23 نقطة. وبح�سب ما ذكرته �سبكة 

“اأوبتا” لالإح�سائيات، فاإن كلوب بات اأول 
مدرب اأملاين يفوز بلقب ال��دوري يف اثنن 

من الدوريات االأوروبية اخلم�ض الكرى. 

وج����اء ذل���ك ب��ع��دم��ا ���س��ب��ق ل��ك��ل��وب، ال��ف��وز 

بلقب الدوري االأملاين مرتن مع بورو�سيا 

دورمتوند يف مو�سمي 2010-2011 و2011-

هذه  م�ساحبة  يف  املفارقة  وتكمن   .2012

ال��ت��ت��وي��ج��ات، ل���وج���ود الع����ب م�����س��ري يف 

الفريق املتوج حتت قيادة كلوب. ويتواجد 

حممد �سالح �سمن �سفوف ليفربول هذا 

زيدان  حممد  مواطنه  كان  بينما  املو�سم، 

بلقب  املتوجة  دورمت��ون��د  ت�سكيلة  �سمن 

البوند�سليجا مرتن متتاليتن.
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مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين تستقبل 41 طلًبا

–الريا�ض االنباط 

ن��اق�����ش��ت جم��م��وع��ة ع��م��ل ال��ه��ي��ك��ل امل��ايل 

م�شتجدات  ال��ع�����ش��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة  ال����دويل 

لتعليق  الع�شرين  جمموعة  مبادرة  تنفيذ 

م��دف��وع��ات خ��دم��ة ال��دي��ن، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

واملتانة  ال�شتقرار  لتعزيز  املمكنة  ال�شبل 

امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك على م��دى يومني 

1441ه�،  القعدة  ذو  و3   2 يف  متتاليني 

املوافق 23 و24 يونيو 2020م.

مبجموعة  الأع�������ش���اء  ال�����دول  وات��ف��ق��ت 

املوافق  1441ه�  22 �شعبان  الع�شرين يف 

15 اأبريل 2020م على تعليق مدفوعات 
الدين لفرتة زمنية حمددة للدول  خدمة 

الأك�����ر ف���ق���راً، وذل����ك ل�����ش��م��ان دع���م تلك 

وط��اأة  وتخفيف  الأرواح  حماية  يف  ال���دول 

الأزم�������ة الق��ت�����ش��ادي��ة وامل���ال���ي���ة ال��ن��اج��م��ة 

ع���ن ج��ائ��ح��ة ف���رو����س ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د 

)كوفيد19-(.

وم����ع دخ����ول ه����ذه امل����ب����ادرة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

مل��ج��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ���ش��ه��ره��ا ال���ث���اين من 

41 دولة لال�شتفادة من  مت  التنفيذ، تقدَّ

وميكن  اأفريقية،  دول��ة   26 منها  امل��ب��ادرة، 

دول��ة   73 امل���ب���ادرة  ه���ذه  م��ن  ي�شتفيد  اأن 

قرو�س  على  للح�شول  املوؤهلة  ال��دول  من 

وال��دول  للتنمية”  الدولية  “املوؤ�ش�شة  من 

قائمة  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  بح�شب  امل�شنفة 

منواً”. البلدان  “اأقل 
واأو������ش�����ح رئ���ي�������س ال���ف���ري���ق ال�������ش���ع���ودي 

بندر  ال��دويل  امل��ايل  الهيكل  ملجموعة عمل 

�شت�شتفيد  ال��ت��ي  ال���دول  ع��دد  اأن  احل��م��ايل 

التاريخية  الع�شرين  جمموعة  مبادرة  من 

تزايد  قد  الدين  خدمة  مدفوعات  لتعليق 

ال����دول  اإذ و����ش���ل ع����دد  ب�����ش��ك��ل م���ل���ح���وظ، 

امل�شتفيدة اإىل 41 دولة حتى الآن، مبيناً اأن 

ال�شتفادة من املبادرة ي�شمن توجيه املوارد 

الناجمة  الآث���ار  تخفيف  نحو  ال�����ش��روري��ة 

عن جائحة فرو�س كورونا امل�شتجد.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي 

امل�������ش���ارك مل��ج��م��وع��ة ع��م��ل ال��ه��ي��ك��ل امل���ايل 

تنفيذ  وت��رة  اإن   :“ �شابر  جيوم  ال���دويل 

يونيو،  ب�شكل كبر يف  ت�شارعت  املبادرة قد 

طلبت  ح��ال  يف  اأن��ه  التو�شيح  بعد  �شيما  ل 

ال���دول ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل��ب��ادرة م��ن ال��دول 

ال��دائ��ن��ة ف��اإن��ه ل ي��ع��ن��ي ال��زام��ه��م بتقدمي 

نف�س الطلب من دائني القطاع اخلا�س”.

ورك���ز ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن الج��ت��م��اع على 

املالية  امل��ت��ان��ة  بتعزيز  املرتبطة  امل��وا���ش��ي��ع 

التاريخية  امل�شتويات  ذل��ك  يف  مبا  العاملية 

الأ�شواق  من  اخلارجة  النقدية  للتدفقات 

اأك��ر  م�شتويات  ا���ش��ت��ع��ادة  و���ش��ب��ل  النا�شئة 

ت�����وازن�����اً ل��ت��ل��ك ال���ت���دف���ق���ات. ك���م���ا ن��اق�����س 

من  املالية  املتانة  تعزيز  ط��رق  امل�����ش��ارك��ون 

خالل تطوير الأ�شواق املالية املحلية.

ويف هذا اجلانب، قال بندر احلمايل :” 

القت�شاد  لنقل  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ظ��ل  يف 

تقييم  على  �شنعمل  ال��ت��ع��ايف،  مرحلة  اإىل 

على  الأزم���ة  ه��ذه  م��ن  امل�شتفادة  ال��درو���س 

امل���دى ال��ط��وي��ل، م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 

الراأ�شمالية  بالتدفقات  املرتبطة  املوا�شيع 

ودور الأ�شواق املالية املحلية يف دعم املتانة 

املالية العاملية من جهة ويف دعم منو اأكر 

�شمولية من جهة اأخرى”.

وقال الرئي�س الكوري امل�شارك ملجموعة 

ع���م���ل ال���ه���ي���ك���ل امل�������ايل ال��������دويل ب��و���ُش��ن��ق 

للتدفقات  التاريخي  “امل�شتوى  كانق:” اإن 

الراأ�شمالية اخلارجة من الأ�شواق النا�شئة 

ق��د ب��داأ يف ال��رتاج��ع، ولكن ل ت��زال هناك 

املالية  الأ���ش��واق  اليقني يف  ع��دم  م��ن  حالة 

تن�شيق  ����ش���رورة  ي�����ش��ت��دع��ي  ال��ع��امل��ي��ة، مم���ا 

الع�شرين”،  جم���م���وع���ة  يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ات 

تعليق  مبادرة  تطبيق  اأهمية،  على  م�شدداً 

م��دف��وع��ات خ��دم��ة ال��دي��ن وال��ت��اأك��د م��ن اأن 

ب�شكل  تعمل  العاملية  املالية  الأم���ان  �شبكة 

امل��دى  وعلى  الق�شر،  امل��دى  على  �شحيح 

ال���ط���وي���ل ي���ج���ب ال����ش���ت���م���رار يف ال�����ش��ع��ي 

لتطوير الأ�شواق املالية املحلية.

ممثلي  جانب  اإىل  الجتماع،  يف  و�شارك 

املدعوة،  وال��دول  الع�شرين  جمموعة  دول 

خ�������راء م�����ن �����ش����ن����دوق ال���ن���ق���د ال�������دويل، 

وجمموعة البنك الدويل، وبنك الت�شويات 

ال��دول��ي��ة، وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي 

ب��ن��وك  اإىل ج���ان���ب ع�����دد م����ن  وال���ت���ن���م���ي���ة، 

الجتماع  ح�شر  كما  الإقليمية.  التنمية 

العربية  الإم�����ارات  ب��اري�����س ودول��ت��ي  ن���ادي 

امل���ت���ح���دة وال���ك���وي���ت ب�����ش��ف��ت��ه��م م��ق��ر���ش��ني 

الع�شرين  جمموعة  م��ب��ادرة  يف  م�شاركني 

لتعليق مدفوعات خدمة الدين.

و����ش���ت���ق���وم جم���م���وع���ة ال���ع���م���ل ب���ت���زوي���د 

املركزية  البنوك  وحمافظي  املالية  وزراء 

ال��ق��ادم  اجتماعهم  يف  الع�شرين  ملجموعة 

مب�شتجدات   2020 ي��ول��ي��و   18 ب��ت��اري��خ 

العمل  م�شتجدات  واأب����رز  امل��ب��ادرة  تطبيق 

ودور  الراأ�شمالية  التدفقات  موا�شيع  على 

الأ�شواق املالية املحلية يف دعم املتانة املالية 

العاملية.

 ديزني تتحدى العنصرية 
بـ»لعبة مالهي«

االنباط-وكاالت

لت�شبح  ماوننت(  )�شبال�س  املالهي  لعبة  �شتجدد  اإنها  دي��زين،،  وال��ت  �شركة  قالت 

الر�شوم  فيلم  الرتفيه وجنمة  �شركة  اأم��رات  بني  داكنة  بب�شرة  اأم��رة  اأول  تيانا،  عن 

املتحركة “الأمرة وال�شفدع” )ذا برين�شي�س اآند ذا فروغ( الذي �شدر يف عام 2009.

“اأغنية  فيلم  اإىل  وامل�����ش��ت��ن��دة  للعبة  احل��ال��ي��ة  للفكرة  ان��ت��ق��اد  ب��ع��د  الإع����الن  وج���اء 

اجلنوب” )�شونغ اأوف ذا �شاوث( لعام 1946. وهناك عري�شة حديثة على الإنرتنت 

تتهم الفيلم بالرتويج لأفكار عن�شرية منطية.

وقالت ديزين يف من�شور اإنها �شتجري “اإعادة ت�شور كاملة قريبا” ل�شبال�س ماوننت 

بق�شة حمورها الأمرة تيانا.

ول  اأحالمها  وراء  ت�شعى  وقوية  و�شجاعة  ع�شرية  ام��راأة  “تيانا  ال�شركة  واأ�شافت 

رئي�شية  �شخ�شية  تت�شمن  رائ��ع��ة  ق�شة  اإن��ه��ا  ح��ق��ا.  مهم  ه��و  عما  اأب���دا  نظرها  يحيد 

قوية”.

�شوء  يف  املا�شي  من  اأعمال  يف  النظر  دي��زين  بينها  من  هوليوود  يف  �شركات  وتعيد 

جتدد مطالبات بالعدالة العرقية يف اأعقاب وفاة الأمركي من اأ�شول اأفريقية جورج 

فلويد خالل اعتقاله مبدينة مينيابولي�س.

لعبة  م��اون��نت  �شبال�س  اإن  )ت�����ش��ي��ن��غ.اأورغ(  م��وق��ع  على  املن�شورة  العري�شة  وت��ق��ول 

وورل��د يف  دي��زين  ووال��ت  كاليفورنيا،  يف  دي��زين لند  متنزهات  كال�شيكية حمبوبة يف 

عن�شرية  مب��ج��ازات  م�شبعة  وق�شتها  “تاريخها  لكن  لن��د  دي��زين  وطوكيو  فلوريدا 

جدلية ومنطية للغاية من فيلم �شونغ اأوف ذا �شاوث لعام 1946”.

 منظمة الصحة تكشف تكلفة عالجات ولقاحات كورونا
االنباط-وكاالت

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية، اجلمعة، اأن 

مبادرة دولية لت�شريع عمليات تطوير واإنتاج 

فحو�س “كوفيد19-” ولقاحاته وعالجاته، 

�شتحتاج اإىل اأكر من 30 مليار دولر خالل 

العام القادم.

تفا�شيل  عر�شها  اأث��ن��اء  املنظمة  واأف�����ادت 

اأدوات  اإىل  ال����و�����ش����ول  “ت�شريع  م�����ب�����ادرة 

امل��وارد الدولية  كوفيد19-” الهادفة حل�شد 

اأبريل  نهاية  اأطلقتها  والتي  الوباء،  لحتواء 

مع �شركائها، اأن “اخلطط املقدمة اليوم تدعو 

لتمويل بقيمة 31،3 مليار دولر للفحو�س 

والعالجات واللقاحات”.

اأن���ه مت التعّهد مب��ا ق���دره 3،4  واأ���ش��اف��ت 

مليار دولر من هذا املبلغ حتى الآن، ح�شبما 

نقلت “فران�س بر�س”.

ووف���ق ت��ع��داد لفران�س ب��ر���س ا���ش��ت��ن��ادا اإىل 

كورونا  ف��رو���س  اأودى  فقد  ر�شمية،  م�شادر 

 487.274 ع��ن  يقل  ل  م��ا  بحياة  امل�شتجد 

يف  ال�شني  يف  ظهوره  منذ  العامل  يف  �شخ�شا 

بتوقيت  �شباحا   11 ال�شاعة  حتى  دي�شمر، 

غرينيت�س اجلمعة.

و����ش���ج���ل���ت ر����ش���م���ي���ا اإ�����ش����اب����ة اأك��������ر م��ن 

ب��ل��دا   196 يف  ���ش��خ�����ش��ا   9.604.040
ومنطقة بالفرو�س منذ بدء تف�شيه، تعافى 

منهم 4.770.300 �شخ�س على الأقل.

التي  الأم��رك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعد 

�شجلت اأول وفاة بكوفيد19- مطلع فراير، 

البلد الأك��ر ت�شررا من حيث عدد الوفيات 

وفاة   122.238 ت�شجيلها  مع  والإ���ش��اب��ات 

حني  يف  اإ���ش��اب��ة،   2.398.491 اأ���ش��ل  م��ن 

�شفي ما ل يقل عن 663.652 �شخ�شا.

وت��اأت��ي ال���رازي���ل ب��ع��د ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

اأ����ش���ل  م����ن  وف������اة   54971 ���ش��ج��ل��ت  ح���ي���ث 

امل��م��ل��ك��ة  ت��ل��ي��ه��ا  اإ�����ش����اب����ة،   1.228.114
اأ�شل  وف��اة من   43230 بت�شجيلها  املتحدة 

307.980 اإ�شابة، ثم اإيطاليا مع 34678 
مع  وفرن�شا  اإ���ش��اب��ات(،   239.706( وف���اة 

29752 وفاة )197.755 اإ�شابة(.
وح���ت���ى ال����ي����وم، اأع���ل���ن���ت ال�������ش���ني )ب�����دون 

 4634 احت�شاب ماكاو وهونغ كونغ( ر�شميا 

وفاة من اأ�شل 83462 اإ�شابة )13 اإ�شابة 

جديدة بني اخلمي�س واجلمعة( تعافى منها 

78439 �شخ�شا.
واأح�شت اأوروب��ا اجلمعة حتى ال�شاعة 11 

من  وف���اة   195.028 غرينيت�س،  بتوقيت 

عدد  بلغ  فيما  اإ�شابة   2.603.552 اأ���ش��ل 

امل��ت��ح��دة وكندا  ال��ولي��ات  املعلنة يف  ال��وف��ي��ات 

اإ�شابة(.  2.501.065( 130.777
�شجلت  والكاريبي  الالتينية  اأم��رك��ا  ويف 

اإ�شابة(،  وفاة )2.296.254   105.753
 1.150.766( وف�����اة   31827 واآ����ش���ي���ا 

اإ���ش��اب��ة( وال�����ش��رق الأو����ش���ط 14722 وف��اة 

)695.172 اإ�شابة( واأفريقيا 9034 وفاة 

وفاة   133 واأوقيانيا  اإ�شابة(   348.202(

)9038 اإ�شابة(.

ماذا فعل كورونا باألرض؟ موقع من الفضاء يكشف التغييرات
االنباط-وكاالت

غ��رت عمليات  روؤي��ة كيف  الآن  ميكنكم 

الإغ�����الق ب�����ش��ب��ب ت��ف�����ش��ي ف���رو����س ك��ورون��ا 

امل�����ش��ت��ج��د م����ن ت���ل���وث ال�����ه�����واء، واأ�����ش����واء 

الهليون  نبات  ح�شاد  وحتى  امل�شت�شفيات، 

الأبي�س.

17 ق��م��را  ب���ي���ان���ات م����ن  ف��ب��ا���ش��ت��خ��دام 

ا�شطناعيا، اأطلقت 3 وكالت ف�شاء موقعا 

عاملية  بيانات  لوحة  مبثابة  يعد  اإلكرتونيا 

مالحظتها  متت  التي  املوؤقتة،  للتغيرات 

من املدار.

وك�����ش��ف��ت وك����ال����ة ال���ف�������ش���اء الأوروب�����ي�����ة 

ووكالة ا�شتك�شاف الف�شاء اليابانية ووكالة 

عن  اخلمي�س،  )نا�شا(،  الأمركية  الف�شاء 

“لوحة بيانات مراقبة الأر�س” على املوقع 
الإلكرتوين “اإي اأو دا�شبورد دوت اأورغ”.

وتراقب البيانات، التي �شيتم تو�شيعها يف 

موؤ�شرا  و17  بيئيا  موؤ�شرا   30 امل�شتقبل، 

زراع����ي����ة، حيث  م���وؤ����ش���رات  اق��ت�����ش��ادي��ا و3 

تعك�س لوحة البيانات بع�س عالمات العودة 

اإىل طبيعتها يف اأجزاء من العامل.

ث��اين  وف��ي��م��ا يخ�س  امل��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى 

اأك�شيد النيرتوجني، وهو موؤ�شر للتلوث من 

فوريا  فعل  رد  “نرى  وال�شناعة  ال�شيارات 

امل�����ش��ت��وي��ات  ان��خ��ف��ا���س  الإغالق” م���ع  م���ن 

اأوروب����ا  م��ن  اأج����زاء  امل��ئ��ة يف  50 يف  بن�شبة 

اأ�شباخر،  ج��وزي��ف  ق��ال  ح�شبما  اأب��ري��ل،  يف 

مدير �شوؤون ر�شد الأر�س يف وكالة الف�شاء 

الأوروبية.

اأوق��ات  يف  مماثلة  انخفا�شات  و�شوهدت 

خمتلفة يف الوليات املتحدة وال�شني.

التلوث  م�شتويات  اإن  ق��ال  اأ�شباخر  لكن 

اأخ��رى لأن ال�شيارات  هذه ترتفع الآن مرة 

ع����ادت اإىل ال���ط���رق، وب������داأت ال�����ش��ن��اع��ة يف 

اأوروبا.

وق����ال ال��ع��امل يف ن��ا���ش��ا، ك��ني ج��ك�����س، اإن 

م�����ش��ت��وي��ات ال��ت��ل��وث ت��ن��خ��ف�����س يف اأم��رك��ا 

اجل��ن��وب��ي��ة، ورمب����ا ت��ت��ج��ه م���رة اأخ����رى اإىل 

النخفا�س مع معاودة تف�شي الفرو�س يف 

ال�شني.

ول ت��ظ��ه��ر ب��ي��ان��ات اأخ�����رى، م��ث��ل وج��ود 

الطائرات على املدارج، عودة �شريعة.

روؤي��ة  وحتى  اخلريطة،  تكبر  وميكنك 

ال��ط��ب��ي بجامعة  امل���رك���ز  ال��ل��ي��ل يف  اأ����ش���واء 

يناير  من  فران�شي�شكو  �شان  يف  كاليفورنيا 

اإىل اأبريل.

جمال  هو  “هذا  قائال:  اأ�شباخر،  وعلق 

منها  اأي  ت��روا  اأن  ميكنكم  البيانات.  لوحة 

يتفاعل على الفور”.

اكتشاف كوكبين شبيهين 
باألرض قرب المجموعة الشمسية

االنباط-وكاالت

اكت�شف علماء الفلك كوكبني �شبيهني بالأر�س لكنهما يفوقانها حجما، وي��دوران حول 

جنم يبعد 11 �شنة �شوئية فقط عن ال�شم�س، وفقا لدرا�شة جديدة ن�شرت يف دورية العلوم 

اخلمي�س.

املثر لالهتمام  الكوكبي  النظام  ه��ذا  ق��رب  اإن  اإن” الإخ��ب��اري��ة  اإن  “�شي  �شبكة  وق��ال��ت 

والقريب من املجموعة ال�شم�شية ميكن درا�شته ب�شكل اأكر يف امل�شتقبل.

ووفقا للباحثني، من املحتمل وجود كوكب ثالث يدور بعيدا قليال عن النجم الذي ي�شمى 

ب� “غليز 887” وهو جنم قزم اأحمر خافت يبلغ حجمه ن�شف كتلة ال�شم�س تقريبا.

ونظرا لقربه، فهو اأملع قزم اأحمر يف ال�شماء، اإ�شافة اإىل اأنه واحد من اأقرب النجوم اإىل 

املجموعة ال�شم�شية.

ور�شد فريق من علماء الفلك ممن يعملون يف م�شروع ي�شمى “النقاط احلمراء”، والذي 

املر�شد  النجم عر  اإىل �شم�شنا، حركة  اأق��رب  اأر�شية خارجية  العثور على كواكب  يحاول 

الفلكي اجلنوبي الأوروبي يف ت�شيلي كل ليلة ملدة ثالثة اأ�شهر.

واكت�شف الفريق العلمي الكوكبني الفائقني اللذين يدوران حول النجم غليز 887 عر 

تقنية ت�شمى “الطيف هاربز” ذات ال�شرعة ال�شعاعية العالية الدقة.

ومتّكن تقنية الطيف هاربز من الك�شف عن الأج��رام ال�شماوية با�شتخدام تقنية اأخرى 

ت�شمى “متايل دوبلر” اأو طريقة ال�شرعة ال�شعاعية.

ويحدث هذا التمايل عندما يتحرك النجم ذهابا واإيابا على �شكل تذبذبات �شغرة ب�شبب 

�شحبه بقوة اجلاذبية من قبل الكواكب التي تدور حوله.

واأطلق علماء الفلك على الكوكبني اللذين مت اكت�شافهما حول النجم غليز 887b وغليز 

887c. ويكمل الكوكب الأول مدارا واحدا حول النجم كل 9.3 اأيام اأر�شية، بينما ي�شتغرق 
الكوكب الثاين 21.8 يوما اأر�شيا لإكمال مدار واحد.

كما اكت�شف العلماء اإ�شارة اأبعد من ذلك ميكن اأن تتوافق مع اإ�شارة لكوكب اآخر ي�شتغرق 

اأر�شيا لإكمال دورانه حول النجم. 50 يوما 
يذكر اأنه هذه الكواكب ت�شمى ب�”الأر�س الفائقة” نظرا لأن حجمها اأكر من الأر�س 

ولكنها اأ�شغر من الكواكب الأخرى مثل اأورانو�س ونبتون، وتقع يف مدار فلكي �شالح لل�شكن، 

وهو املدار الذي ميكن فيه للكواكب الأر�شية دعم وجود املياه ال�شائلة على �شطحها.

ومبا اأن النجم غليز 887 اأكر برودة من �شم�شنا، فاإن منطقته ال�شاحلة لل�شكن اأقرب 

بكثر يف املدى اإىل النجم - مما يعني اأن الكواكب التي تدور حوله ب�شكل قريب يحتمل اأن 

تكون اأي�شا �شمن هذا النطاق.

ومع ذلك، فاإن الأر�شني اخلارقتني قريبتان قليال اإىل النجم، مما يعني اأنهما حارتان 

للغاية ول ت�شتطيعان الحتفاظ باملاء ب�شكله ال�شائل.

كما اأن الكوكبني يتلقيان طاقة من النجم تبلغ ما بني 2.5 و8 مرات اأكر مما تتلقاه 

الأر�س من ال�شم�س.

ولكن الكوكب الثالث املحتمل، الذي ميكن اأن يكون اأي�شا اأر�شا فائقة، ميكن اأنه يدور يف 

منطقة النجم ال�شاحلة لل�شكن.


