
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنباط-عمان

اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

يف  مفو�ضني  تعيني  ق��رار  ان  اجلمعة،  اليوم 

على  التعيني  بنظام  م�ضمول  غ��ر  الهيئة، 

الوظائف القيادية.

وق���ال���ت يف ب��ي��ان ام�������س، ان ال���ق���رار ي��اأت��ي 

بهيكلة  اجل���دي���د  احل���ك���وم���ة  ن��ه��ج  اإط������ار  يف 

من  والتقليل  وتر�ضيقه،  احلكومي  اجل��ه��از 

االم���ت���ي���ازات امل��م��ن��وح��ة مل��وظ��ف��ي ه���ذه الفئه 

وح�ضب نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر مطلع 

�ضهر �ضباط 2020.

هيئة  يف  مفو�س  بوظيفة  يتعلق  وفيما 

ت�ضغلها  التي  واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم 

ح��ال��ي��ا اجل��ي��ول��وج��ي��ة وف�����اء ال��ب��خ��ي��ت، ق��ال 

القرارات  الن  ج��اء  التعيني  ق��رار  ان  البيان، 

وبن�ضاب  املفو�ضني  ملجل�س  تكون  الهيئة  يف 

ق���ان���وين ول��ي�����س ل�����ض��خ�����س م��ن��ف��رد، ك��م��ا ان 

بالتن�ضيق  ج��اء  الوظيفة  ه��ذه  ع��ن  االع���ان 

ال�ضاحية  ال�����وزراء /���ض��اح��ب  رئ��ا���ض��ة  ب��ني 

وديوان اخلدمة املدنية،.

االنباط-عمان

مليون   10.1 تقدمي  عن  اأمريكا  اأعلنت 

ليبلغ  ل�����اأردن،  ج��دي��دة  ك��م�����ض��اع��دات  دوالر 

جهود  لدعم  االأمريكية  امل�ضاعدات  اجمايل 

اال�ضتجابة لفرو�س كورونا يف االأردن 18.7 

مليون دوالر.

وقالت اأمريكا اإن امل�ضاعدات تاأتي لتوفر 

امل�������ض���اع���دة ال���غ���ذائ���ي���ة ال���ط���ارئ���ة م���ن خ��ال 

للوكالة  التابع  االن�ضانية  امل�ضاعدات  مكتب 

االأمريكية للتنمية الدولية.

وك��ان��ت اأم��ري��ك��ا ق��د ق��دم��ت ���ض��اب��ق��ا دعما 

ك��م�����ض��اع��دات  دوالر  م���ل���ي���ون   7.2 ب��ق��ي��م��ة 

اال�ضتجابة  جهود  لدعم  لاجئني  ان�ضانية 

لكوفيد19- مل�ضاعدة امل�ضت�ضعفني يف االأردن، 

امل�ضيفة  واملجتمعات  الاجئني  ذلك  يف  مبا 

لهم، و1.5 مليون دوالر كم�ضاعدات �ضحية 

العدوى  م��ن  الوقاية  جهود  �ضتدعم  وال��ت��ي 

تعزيز  اإىل  باالإ�ضافة  املر�س،  انت�ضار  ووق��ف 

النطاق  وا�ضعة  املختربات الإجراء فحو�ضات 

لكوفيد19-.

االنباط-وكاالت

رئي�س  اأوعز  �ضامية،  ملكية  بتوجيهات 

ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����ض��رك��ة ال���ل���واء ال��رك��ن 

�ضاح  قائد  اإىل  احلنيطي  اأح��م��د  يو�ضف 

اجل��م��ع��ة،  ام�������س  االأردين،  امل��ل��ك��ي  اجل����و 

ب����اإر�����ض����ال ط����ائ����رة ت���اب���ع���ة ل�������ض���اح اجل���و 

متخ�ض�س  ط��ب��ي  ب��ط��اق��م  م����زودة  امل��ل��ك��ي 

م��ن اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، الإخ���اء 

اململكة  يف  لاإ�ضابة  تعر�س  اردين  طفل 

ال�ضعودية. العربية 

ك��ن��ان  االأردين  ال��ط��ف��ل  ن��ق��ل  و���ض��ي��ت��م 

احل�ضني  مدينة  اإىل  احل�ضن  الدين  عاء 

ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ع��اج ب��ع��د ت��ع��ر���ض��ه حل���ادث 

�ضقوط يف بئر ماء خال تواجده مبنطقة 

ال�ضعودية. العربية  باململكة  حائل 

�ضكرهم  ب��ال��غ  ع��ن  امل��واط��ن  ذوو  وع��رب 

الثاين،  امللك عبداهلل  وتقديرهم جلالة 

امل�ضلحة، على هذه  القائد االأعلى للقوات 

التي  االإن�ضانية  واللفتة  امللكية  املكرمة 

ال��رائ��د  ال���دور  اأع��ن��اق��ه��م، مثمنني  ط��وق��ت 

ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – اجل��ي�����س 

العربي.

ال�شبت   13  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    4  متوز  2020 م - العدد  5384  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 طائرة طبية إلخالء طفل أردني 
أصيب بالسعودية

 تنفيذا لتوجيهات ملكية

الطاقة والمعادن توضح حيثيات تعيين البخيت 
في مجلس مفوضي الهيئة

 18.7 مليون دوالر اجمالي الدعم األمريكي 
لجهود مكافحة كورونا 

 المجلس الوطني الفلسطيني يثمن مواقف 
الملك الرافضة لخطط الضم اإلسرائيلية

 وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي 
لمدينة االمير هاشم 

 التربية: احتساب اجرة الوقت االضافي 
للعاملين في امتحان التوجيهي

 سويسرا تقترح التوسط لعقد قمة 
فلسطينية - إسرائيلية

االنباط-وكاالت

اأ��������ض�������اد رئ����ي���������س امل����ج����ل���������س ال���وط���ن���ي 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ���ض��ل��ي��م ال���زع���ن���ون مب��واق��ف 

الراف�ضة  ال��ث��اين  ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

خل���ط���ط ال�������ض���م االإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة الأرا�������س 

فل�ضطينية حمتلة.

وثّمن الزعنون عاليا اجلهود التي يقوم 

اهلل  عبد  امللك  جالة  بقيادة  االأردن  بها 

الراف�س  ال��دويل  الدعم  ح�ضد  يف  الثاين 

ل�ضيا�ضات واإجراءات االحتال ل�ضم اأجزاء 

من االأرا�ضي الفل�ضطينية .

 االنباط عمان 

اأك�����د وزي�����ر ال�����ض��ب��اب ال���دك���ت���ور ف��ار���س 

ال���ربي���زات ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ن��ه��و���س ب��واق��ع 

امل�����دن ال��ري��ا���ض��ي��ة، ن���ظ���راً اله��م��ي��ت��ه��ا  يف 

خ���دم���ة ال�������ض���ب���اب وال���ن���ه���و����س ب��احل��رك��ة 

املجتمع،مبينا  يف  وال��ري��ا���ض��ي��ة  ال�ضبابية 

�ضبابية   م�ضاحات  تعد  الريا�ضية  امل��دن  ان 

وا�ضاف  ترفيهية.  و  تثقيفية  اجتماعية  

اأن ال��وزارة و�ضعت خطة الإعادة  الربيزات 

وتقدمي  الريا�ضية  امل��دن  وت��روي��ج  تاهيل 

خدماتها وفق اأعلى املعاير.

االنباط-وكاالت

الدكتور  والتعليم  الربية  وزي��ر  ق��رر 

ال��وق��ت  اج���رة  اح��ت�����ض��اب  النعيمي  تي�ضر 

جل�ضة  لكل  دقيقة   20 وال��ب��ال��غ  اال���ض��ايف 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ام��ت��ح��ان ���ض��ه��ادة ال��درا���ض��ة 

الثانوية العامة 2020.

وق���ال���ت اأم�����ني ع����ام ال�������وزارة ل��ل�����ض��وؤون 

الدكتورة جنوى قبيات  واملالية  االدارية 

ت��اأت��ي يف �ضوء  ال��زي��ادة  ان  ام�����س اجلمعة، 

ق�����رار ال�������وزارة اأم�������س زي������ادة 10 دق��ائ��ق 

ا�ضافية لكل جل�ضة يف امتحان.

االنباط-وكاالت

التو�ضط  م���وؤخ���ًرا  ���ض��وي�����ض��را  اق��رح��ت 

يف  اإ�ضرائيلية،   - فل�ضطينية  قمة  لعقد 

حم���اول���ة حل���ل اأزم����ة ال�����ض��م وا���ض��ت��ئ��ن��اف 

املفاو�ضات بني الطرفني

وب��ح�����ض��ب م��وق��ع ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت، 

ف�������اإن ���ض��ي��م��ون��ي��ت��ا �����ض����وم����اروغ����ا رئ��ي�����س 

املا�ضية  االأي�����ام  خ���ال  اأج����رت  ���ض��وي�����ض��را 

حم��ادث��ات ه��ات��ف��ي��ة م��ع روؤوف����ني ريفلني 

الرئي�س  وك��ذل��ك  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  الرئي�س 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي حم��م��ود ع��ب��ا���س، وك��ذل��ك 

ناق�ضت  الثاين،  عبداهلل  االأردين  العاهل 

بادها  اأن  واأكدت  ال�ضم،  ق�ضية  خالها 

التي  اخل��ط��وة  ه��ذه  جت��اه  بالقلق  ت�ضعر 

اأن ت���وؤدي اإىل ال��ع��ن��ف وع��دم  م��ن امل��م��ك��ن 

تتما�ضى مع  وباأنها خطوة ال  اال�ضتقرار، 

القانون الدويل

���ض��وي�����ض��را  اأن  �����ض����وم����اروغ����ا  واأك���������دت 

بني  ودائ���م  ع���ادل  ���ض��ام  لتحقيق  ت�ضعى 

على  يقوم  والفل�ضطينيني  االإ�ضرائيليني 

حل الدولتني.

االنباط-وكاالت

ره��ن  اأري��ح��ا  م��دي��ن��ة  يف  الفل�ضطينيني  م�ضتقبل  ي��ق��ف 

ب�ضاأن  اإ�ضرائيل  قرار  ينتظرون  بينما  واخل��وف  الغمو�س 

م��وع��د وط��ري��ق��ة ���ض��م ت���ل اأب���ي���ب مل�����ض��اح��ات ���ض��ا���ض��ع��ة من 

“�ضفقة  ح��ددت��ه��ا  خ��ط��وٌة  وه��ي  ب��ه��م،  املحيطة  االأرا���ض��ي 

القرن” االأمريكية، التي قد ترك ال�ضكان معزولني عن 

اأجزاء اأخرى من ال�ضفة الغربية.

�ضيخنقنا« »ال�ضم 

 The ل�ضحيفة  ���ض��ب��ح،  ع��ائ�����ض��ة  الفل�ضطينية  ت��ق��ول 

ورق  ت��ب��ي��ع  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،   Guardian
تركب  �ضيخنقنا”.  “ال�ضم  اأريحا:  �ضوارع  اأحد  يف  العنب 

ال�ضيدة، البالغة من العمر 54 عاماً، ال�ضيارة االأجرة من 

مدينة بيت حلم، لبيع منتجها يف اأريحا، لكنها تخ�ضى اأن 

ال��وزراء  رئي�س  م�ضى  اإذا  م�ضتحيلة  الرحلة  ه��ذه  ت�ضبح 

االإ�ضرائيلي بنيامني نتنياهو قدماً يف تنفيذ خمططه. 

ت��ع��ه��د ن��ت��ن��ي��اه��و ب��ال��ب��دء يف م��ن��اق�����ض��ة خ��ط��ط ال�����ض��م يف 

ي��ول��ي��و/مت��وز  م��ن  االأول  يف  ال����وزراء  جمل�س  اج��ت��م��اع��ات 

اجل������اري، ل��ك��ن اخل���اف���ات داخ����ل ح��ك��وم��ت��ه اأخ�����رت ه��ذه 

اخلطط. 

 سكان مدينة أريحا يخشون االنفصال عن الضفة إذا ضّمت أراضيهم إلسرائيل
 تفتيت ما تبقى من األرض
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7 عمارات معزولة في عمان
 11 إصابة بـ كورونا منها واحدة محلية

3

االنباط-عمان

اأنه مت عزل عمارتني نتيجة  اأكد حمافظ العا�ضمة �ضعد ال�ضهاب 

اجلويدة  منطقتي  يف  اخلمي�س،  كورونا  بفرو�س  امل�ضجلة  اال�ضابات 

والقوي�ضمة.

وقال يف مداخلة مع قناة اململكة اجلمعة، اإن فرق التق�ضي الوبائي 

تعمل على �ضحب عينات من املجاورين للعمارتني.

اأن��ه مل يرد ا�ضعار من وزي��ر ال�ضحة مبوقع العمارة التي  واأ�ضاف 

ليتم  اجلمعة،  ا�ضابتها  عن  املعلن  كورونا  بفرو�س  امل�ضابة  تقطنها 

عزلها.

 7 تبلغ  العا�ضمة  حمافظة  يف  املعزولة  العمارات  ع��دد  اأن  واأع��ل��ن 

عمارات.

بفرو�س  اإ���ض��اب��ة   11 ت�ضجيل  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  جهتها  م��ن 

اليوم اجلمعة، منها حالة واح��دة حملّية،  امل�ضتجّد يف االأردن  كورونا 

لرتفع العدد االإجمايل لاإ�ضابات منذ بدء الوباء اإىل 1147.

ال�ضادر عن  االإعامي  املوجز  بح�ضب  احل��االت اجلديدة  وتوزعت 

رئا�ضة الوزراء ووزارة ال�ضحة على النحو االآتي: 10 حاالت الأردنيني 

اململكة  قادمني من اخل��ارج، ممن يقيمون يف فنادق احلجر )3 من 

العربّية ال�ضعودّية، و4 من العراق، و2 من م�ضر، و1 من الواليات 

امل�ضابات يف  اإىل حالة خمالطة الإح��دى  اإ�ضافة  االأمريكّية(،  املّتحدة 

العا�ضمة عّمان.واأ�ضار املوجز اإىل ت�ضجيل 3 حاالت �ضفاء يف م�ضت�ضفى 

لي�ضبح  7802 فح�ضاً خم��ربّي��اً،  اإج���راء  اإىل  اإ�ضافة  االأم��ر حمزة، 

اإجمايل عدد الفحو�ضات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 

408735 فح�ضاً.

3



املحلي
20

كلما  ادخل بيتنا جميعا  )بيت االردنيني( الراب�ض على ربوة حتمل التاريخ الها�شمي 

يف حمل راية الوطن و االأمه وفل�شطني والقد�ض ويف )ب�شمان(عبق التاريخ النا�شع يف 

الرايه  وهنا حامل  والتفاوؤل  واالمل  التاريخ  فهنا  واحلكمه  والت�شامح  والعداله  العمل 

ب�شموخ وعظمة تاريخ الها�شميني كابرا عن كابر وارث املجد والتاريخ جاللة قائدنا امللك 

عبد اهلل الثاين املعظم املعزز للبناء والنماء والتطور 

املفتوح  حتر�شه عناية  وتعود بي الذاكره وان��ا ادخ��ل  بيت االردنيني طيلة عمري و 

اهلل وال�شعب وجي�ض عربي م�شطفوي واأجهزة اأمنيه  فهي من ال�شعب وال�شعب كله مع 

قائدنا ب�شعار وعمل خالد واحد موحد من القلوب والعقول ومعا 

           )كلنا.معك(

اأن يبقى )بيت  وال�شيد يو�شف العي�شوي رئي�ض الديوان امللكي العامر   االمني على 

االردن��ي��ني مفتوحا(  واالأم���ني    فعال وق��وال على توجيهات جاللة �شيدنا ليبقى بيت 

االردنيني جامعا موحدا ي�شطع نورا وعزة  واالأمني يو�شف العي�شوي  يف امانته و�شدقه 

املوؤمن  واملتابعه  والنظافه  واالإخ��ال���ض  العمل  يف  النموذج  امل�شتمع  النا�ض  من  وقربه 

بتنفيذ توجيهات جاللة �شيدنا يف كل مكان يف وطننا االأردن القوي

وال�شيد يو�شف العي�شوي حالة يبنى عليها ومنوذج مل�شوؤوؤلني يف فتح اأبواب مكاتبهم 

وطننا  موؤمن يف  لكل  عليها   يبنى  فالعي�شوي حاله  وامللل  الكلل  يعرف  وهواتفهم فال 

العمل والعمل والعمل وتنفيذ  اليومي والدائم  التاريخيه  ف�شعاره  الها�شميه  وقيادتنا 

توجيهات جاللة �شيدنا  فال اجازة وال ا�شرتاحه عنده   

اهلل

الوطن 

امللك

فبيت االردنيني ورب بيتنا جاللة امللك املعزز  نقول له 

بلدنا وما بنخون عهودها ومعك وطني  كلنا معك  ونحبك من جنيع قلوبنا فهذه 

االحلى وانا معه وبه ما�شون 

ويو�شف العي�شوي رئي�ض الديوان امللكي العامر االمني على التنفيذ والعمل  ي�شتحق 

ال�شكر والتقدير واالإعجاب به يف الدقه والعمل واالتقان  فالكفاءه واالإجناز هي اأ�شا�ض 

التقدم وتوجيهات جاللة امللك يف االأوراق النقا�شية يف اختيار الكفاءه واالإجناز وحتقيق 

العداله و�شيادة القانون وبيت االردنيني واالأمني عليه ينفذها بدقة واإخال�ض ونزاهه 

هنيئا لنا االردنيني بقائدنا ولن�شتمع اإىل العامل ماذا يقول عن قائدنا بفخر واعتزاز 

فنحن من الطره اإىل الدره كلنا مع جاللة �شيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم

كلنا.      معك

حمى اهلل االأردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 يوسف العيسوي امينا 
في  بيت االردنيين  طائرة طبية إلخالء طفل أردني أصيب بالسعودية

االنباط-وكاالت

بتوجيهات ملكية �شامية، اأوعز رئي�ض 

هيئة االأرك�����ان امل�����ش��رتك��ة ال��ل��واء ال��رك��ن 

�شالح  قائد  اإىل  احلنيطي  اأحمد  يو�شف 

اجل��م��ع��ة،  ام�����ض  االأردين،  امل��ل��ك��ي  اجل����و 

ب����اإر�����ش����ال ط����ائ����رة ت���اب���ع���ة ل�������ش���الح اجل���و 

ب��ط��اق��م ط��ب��ي متخ�ش�ض  امل��ل��ك��ي م����زودة 

الإخ��الء  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  م��ن 

اململكة  يف  لالإ�شابة  تعر�ض  اردين  طفل 

العربية ال�شعودية.

ك��ن��ان  االأردين  ال��ط��ف��ل  ن��ق��ل  و���ش��ي��ت��م 

م���دي���ن���ة  اإىل  احل���������ش����ن  ال�����دي�����ن  ع�������الء 

احل�����ش��ني ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ع��الج ب��ع��د تعر�شه 

حل��������ادث ����ش���ق���وط يف ب���ئ���ر م������اء خ���الل 

العربية  باململكة  تواجده مبنطقة حائل 

ال�شعودية.

بالغ �شكرهم  ع��ن  امل��واط��ن  وع��ر ذوو 

وتقديرهم جلاللة امللك عبداهلل الثاين، 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، على هذه 

التي  االإن�شانية  واللفتة  امللكية  املكرمة 

الرائد  ال��دور  مثمنني  اأعناقهم،  طوقت 

– اجلي�ض  االأردن����ي����ة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

العربي.

يذكر ان ذوي الطفل امل�شاب، نا�شدوا 

جاللة امللك من خالل مواقع التوا�شل 

االج���ت���م���اع���ي ل��ن��ق��ل ال��ط��ف��ل ل��ل��ع��الج يف 

الها�شمية  اال���ش��ت��ج��اب��ة  وك��ان��ت  ااْلردن، 

�شريعة وفورية.

 هيئة االعتماد تصدر شهادات 
امتحان الكفاءة الجامعية

 عجلون: معسكرات الحسين للشباب تنفذ 
برامجها عن بعد لتنمية مهارات المشاركين

 تعليق جميع فعاليات مهرجان 
صيف عمان 2020

االنباط-عمان

اأ����ش���درت ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���ش�����ش��ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل و����ش���م���ان ج��ودت��ه��ا 

اجلامعية  ال��ك��ف��اءة  ام��ت��ح��ان  ���ش��ه��ادات 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ت��ق��دم��وا ل��الم��ت��ح��ان 

خالل الفرتة من )30-21 /6 /2020(.

ال�شهادات  ه��ذه  اأن  الهيئة،  وق��ال��ت 

م���دراء  اإىل  اإر���ش��ال��ه��ا  اإل��ك��رتون��ي��ة ومت 

مكاتب االعتماد واجلودة يف اجلامعات 

ا�شتالم  اىل  الطلبة  داع��ي��ة  االأردن��ي��ة، 

اجلامعية  ال��ك��ف��اءة  ام��ت��ح��ان  ���ش��ه��ادات 

اإىل  احل����اج����ة  دون  ج���ام���ع���ات���ه���م  م����ن 

الهيئة  واك��دت  الهيئة.  مقر  مراجعة 

ليتمكن  ال�شهادة  هذه  ا�شتالم  �شرورة 

تخرجهم  وثائق  ا�شتالم  من  الطلبة 

���ش��رورة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  جامعاتهم،  م��ن 

طلب  تقدمي  عند  عنها  ���ش��ورة  اإرف���اق 

ت��وظ��ي��ف يف دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة 

االأردين.

االنباط-عجلون

بداأت مديرية �شباب حمافظة عجلون 

وبالتن�شيق مع املراكز التابعة لها بتنفيذ 

ب���رام���ج وان�����ش��ط��ة م��ع�����ش��ك��رات احل�����ش��ني 

االت�شال عن  تقنيات  لل�شباب من خالل 

بعد.

ال��دك��ت��ور حمزه  ال�شباب  م��دي��ر  وق���ال 

ت��ن��ف��ي��ذ  اإن  اجل���م���ع���ة،  ام�������ض  ال��ع��ق��ي��ل��ي 

املع�شكرات لهذا العام جاء خمتلفا نتيجة 

ل��ل��ظ��روف اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مي���ر بها 

الوطن ب�شبب جائحة كورونا، م�شريا اىل 

ان��ه مت ا���ش��ت��خ��دام االت�����ش��ال االل��ك��رتوين 

ال���وزارة  توجهات  م��ع  ان�شجاما  بعد  ع��ن 

من  للحد  املعنية  اجلهات  جهود  مل�شاندة 

تداعيات فريو�ض كورونا .

وال���ور����ض  ال��ت��دري��ب��ات  ان  وا����ش���ار اىل 

وغر�ض  التكنولوجية  التطورات  تواكب 

وتنمية  امل�شاركني  ل��دى  التطوع  ثقافة 

والتوعية  ال�شبابية  وامل���ب���ادرات  امل��ه��ارات 

ال�شباب  تهم  التي  املوا�شيع  من  ع��دد  يف 

وم��ن��ه��ا ال��ت��م��ا���ش��ك االج��ت��م��اع��ي واالم���ن 

ال��وط��ن��ي وال�����ش��الم��ة العامة  وال�����ش��الم��ة 

على الطرقات ومكافحة اآفة املخدرات.

وب����ني ان ال����رام����ج ت�����ش��م��ن��ت ك��ذل��ك 

ت��ع��ري��ف امل�������ش���ارك���ني ب��ك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��غ��الل 

العطلة ال�شيفية واوقات الفراغ والعمل 

الناجح  القائد  و�شفات  املنظم  اجلماعي 

وق�شائد  ترفيهية  فقرات  اىل  باال�شافة 

�شعرية.

االنباط-عمان

اأعلنت اأمانة عمان اجلمعة، عن تعليق 

عمان  �شيف  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  جميع 

للعام احلايل 2020.

تعليق  �شبب  اإن  ع��م��ان  اأم��ان��ة  وق��ال��ت 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ي���اأت���ي ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �شحة 

امل��واط��ن��ني و���ش��الم��ت��ه��م وت��ط��ب��ي��ق��اً مل��ب��داأ 

نظرا  وذل��ك  واجل�شدي،  املكاين  التباعد 

االأردن  بها  مي��ر  التي  الراهنة  للظروف 

اأج��م��ع ب�شبب ت��داع��ي��ات جائحة  وال��ع��امل 

فريو�ض كورونا.

االنباط-الزرقاء

اح��ت��ل��ت اجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة يف ت�����ش��ن��ي��ف )ك��ي��و ا����ض( 

39 بني جميع اجلامعات  العاملي للمنطقة العربية املرتبة 

العربية يف الت�شنيف، فيما احتلت الرتتيب الرابع حمليا 

بني �شت ع�شرة جامعة اأردنية.

وبني نائب رئي�ض اجلامعة الها�شمية لل�شوؤون الطالبية 

اأه��م��ي��ة هذا  امل��ع��اين  ال��دك��ت��ور �شلطان  ال���دويل  واالت�����ش��ال 

تقييم  عملية  اإط��ار  يف  ياأتي  وال��ذي  للجامعات  الت�شنيف 

براجمها وخريجيها، ويوؤثر على الطلبة واأولياء اأمورهم 

تعتر  حيث  بها،  �شيلتحقون  التي  اجلامعات  اختيار  عند 

ج��ودة  ع��ن  وعلمية  عملية  م��وؤ���ش��رات  الت�شنيف  م��ع��اي��ري 

الرامج االأكادميية وال�شهادات.

واأو������ش�����ح ان م���ع���اي���ري ال��ت�����ش��ن��ي��ف ت�����ش��م��ل: ال�����ش��م��ع��ة 

ون�شبة  للخريجني،  التوظيفية  وال�شمعة  االأك��ادمي��ي��ة، 

ح��م��ل��ة ال���دك���ت���وراه م���ن اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض، وع���دد 

ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ن�����ش��ورة ن�����ش��ب��ة ل��ع��دد اأع�����ش��اء هيئة 

التدري�ض،  هيئة  اأع�����ش��اء  اإىل  الطلبة  ون�شبة  ال��ت��دري�����ض، 

االقتبا�شات  ون�شبة  ال��دويل،  البحثي  التعاون  اإىل  اإ�شافة 

م���ن ك���ل ورق����ة ع��ل��م��ي��ة م��ن�����ش��ورة، ون�����ش��ب��ة اأع�������ش���اء هيئة 

وت��اأث��ري  االأج���ان���ب،  الطلبة  ون�شبة  ال��دول��ي��ني،  ال��ت��دري�����ض 

موقعها االإلكرتوين .

كل  حري�شة  الها�شمية  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ان  اىل  ول��ف��ت 

والتدري�شية  البحثية  بالعملية  النهو�ض  على  احل��ر���ض 

اأف�شل اجلامعات يف العامل وعملها الدائم لو�شع  لتوازي 

االأمور االأكادميية والبحثية على راأ�ض اأولوياتها .

 “ اأ���ض  “ كيو  ان ت�شنيف  امل��ع��اين اىل  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 

للجامعات  عاملية  ت�شنيفات  ثالثة  اأه��م  من  يعد  العاملي 

“كواكاريلي  ال��ري��ط��ان��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ن��وي��ا  وت�������ش���دره 

اأك��ر  تعد  وال��ت��ي  ا���ض(،  )كيو  با�شم  املعروفة  �شيموندز” 

املنوطة بت�شنيف اجلامعات املختلفة دولًيّا. املوؤ�ش�شات 

االنباط-وكاالت

ق���رر وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

ت��ي�����ش��ري ال��ن��ع��ي��م��ي اح��ت�����ش��اب اج�����رة ال��وق��ت 

ل��ك��ل جل�شة  اال����ش���ايف وال���ب���ال���غ 20 دق��ي��ق��ة 

للعاملني يف امتحان �شهادة الدرا�شة الثانوية 

العامة 2020.

وقالت اأمني عام الوزارة لل�شوؤون االدارية 

وامل��ال��ي��ة ال���دك���ت���ورة جن���وى ق��ب��ي��الت ام�ض 

اجل��م��ع��ة، ان ال���زي���ادة ت��اأت��ي يف ���ش��وء ق��رار 

اأم�ض زي��ادة 10 دقائق ا�شافية لكل  ال���وزارة 

من  اع��ت��ب��اراً  التوجيهي  امتحان  يف  جل�شة 

يوم غد ال�شبت، ت�شاف اىل 10 دقائق اخرى 

معمول بها من قبل خم�ش�شة لغايات فتح 

اال���ش��ئ��ل��ة على  مغلفات االم��ت��ح��ان وت��وزي��ع 

الطلبة.

جميع  ي�شمل  ال���زي���ادة  ق����رار  ان  وب��ي��ن��ت 

العاملني داخل املراكز والقاعات االمتحانية 

م���ن روؤ����ش���اء ل��ل��ق��اع��ات وم���راق���ب���ني. وك��ان��ت 

�شدرت يف العدد االخري للجريدة الر�شمية 

تعليمات   ،2020 ل�شنة   5 رق���م  التعليمات 

معدلة الجور العاملني يف امتحان الثانوية 

ال��ع��ام��ة، ومت مب��وج��ب��ه��ا رف���ع اأج����ور جميع 

العاملني يف االمتحان.

االنباط- عجلون

حركة  ع��ج��ل��ون  غ��اب��ات  حممية  ت�شهد 

���ش��ي��اح��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة ن�����ش��ط��ة م���ن داخ���ل 

امل��ح��اف��ظ��ة وخ��ارج��ه��ا ب��ع��د ال�����ش��م��اح بفتح 

والباحثني  وال�شياح  ال��زوار  ام��ام  املحمية 

عن الطبيعة واالجواء الرطبة.

الطوالبة  عثمان  املحمية  مدير  وق��ال 

وال���زوار  ال�شياح  ع��دد  ان  اجل��م��ع��ة،  ام�����ض 

فتح  ق���رار  ب��ع��د  م�شجعا  ي��ب��دو  للمحمية 

ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ال���ذي توقف 

يف ظ���ل وب����اء ك���ورون���ا مم���ا ي��ب�����ش��ر ب��ع��ودة 

وامل��ح��اف��ظ��ة  للمحمية  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��زخ��م 

اإىل م��ع��دالت��ه ال�����ش��ن��وي��ة امل��ع��ت��ادة وزي����ادة 

املحمية  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اح��ي  االق���ب���ال  ح��ج��م 

واال�شتمتاع مبا تتميز به.

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعقيم  ان��ه مت  وا���ش��ار اىل 

ج��م��ي��ع امل��راف��ق وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اج����راءات 

بالتعليمات  ال��ت��زام��ا  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��الم��ة 

احل��ك��وم��ي��ة، ح��ي��ث ���ش��ه��دت ف����رتة ن��ه��اي��ة 

اال����ش���ب���وع ح���ج���وزات و���ش��ل��ت ل��غ��اي��ة 100 

باملئة ويف فرتة بدايات اال�شابيع تنخف�ض 

ب�شبب  ب��امل��ئ��ة   40-30 لت�شل  احل���ج���وزات 

اع��ت��م��اد امل��ح��م��ي��ة ع��ل��ى ال����زوار االردن��ي��ني 

واملقيمني.

كبري  ب�شكل  تعتمد  املحمية  ان  وب��ني 

نفقاتها  لتغطية  ال�شياحة  اي���رادات  على 

كمثيالتها  عانت  ورواتب موظفيها حيث 

م����ن ال���ق���ط���اع���ات خ�����الل ف�����رتة احل��ظ��ر 

هناك  ان  وخ�شو�شا  احل��ج��وزات  وت��وق��ف 

عددا كبريا من العائالت التي تعتا�ض من 

املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  اال�شتفادة  خالل 

من املحمية وبراجمها وان�شطتها .

ت��ع��ت��ر واج���ه���ة  امل��ح��م��ي��ة  واو�����ش����ح ان 

ع���ج���ل���ون ال�������ش���ي���اح���ي���ة م����ن ح���ي���ث مت��ي��ز 

ال��رام��ج حيث  وت��ن��وع  املقدمة  اخل��دم��ات 

اجل��دي��دة  ال��رام��ج  م��ن  العديد  ادراج  مت 

الث������راء جت���رب���ة ال�����ش��ائ��ح��ني م���ث���ل ل��ع��ب��ة 

م���رتا   330 ب���ط���ول  ال���ه���وائ���ي���ة  ال����ع����ب����ارة 

املزرعة  يف  التجريبية  وال�شياحة  هوائيا 

ال��ع�����ش��وي��ة ومت ط���رح ع��ط��اء ب��ن��اء اك���واخ 

الدعم  خ��الل  م��ن  التنفيذ  لبدء  ج��دي��دة 

ال�����ذي ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه امل��ح��م��ي��ة مب��ك��رم��ة 

500 الف دينار. ملكية �شامية بقيمة 

 الجامعة الهاشمية بالمرتبة 39 عربيا والرابعة محليا وفق تصنيف عالمي

 التربية: احتساب اجرة الوقت االضافي للعاملين في امتحان التوجيهي

 محمية عجلون: اقبال سياحي من داخل المحافظة وخارجها

االنباط-وكاالت

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي �شليم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ض  اأ����ش���اد رئ��ي�����ض 

الزعنون مبواقف جاللة امللك عبد اهلل الثاين الراف�شة 

خلطط ال�شم االإ�شرائيلية الأرا�ض فل�شطينية حمتلة.

االأردن  بها  يقوم  التي  اجلهود  عاليا  الزعنون  وثّمن 

ال��دع��م  ال��ث��اين يف ح�شد  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة 

ل�شم  االح��ت��الل  واإج���راءات  ل�شيا�شات  الراف�ض  ال��دويل 

ال�شعب  وح���رم���ان  الفل�شطينية  االأرا����ش���ي  م��ن  اأج�����زاء 

امل�شروعة. الفل�شطيني من حقوقه 

واأك����د امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي يف ب��ي��ان اخل��م��ي�����ض، اأن دول��ة 

ف��ل�����ش��ط��ني وامل��م��ل��ك��ة االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وال�����ش��ع��ب��ني 

ال���ت���واأم���ني وق��ي��ادت��ي��ه��م��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

امل���واج���ه���ة االأول  وال��رئ��ي�����ض حم��م��ود ع��ب��ا���ض يف خ��ن��دق 

ال�شعب  ح��ق��وق  لت�شفية  االح��ت��الل  خمططات  الإف�����ش��ال 

واإقامة  اأر�شه  اىل  وعودته  م�شريه  بتقرير  الفل�شطيني 

لقرارات  القد�ض وفقا  امل�شتقلة وعا�شمتها مدينة  دولته 

الدولية. ال�شرعية 

العمل  ت��ك��ث��ي��ف  ����ش���رورة  اإىل  ب��ي��ان��ه  امل��ج��ل�����ض يف  ودع����ا 

فل�شطني  االأوىل  العرب  لق�شية  ن�شرًة  العربي  الرملاين 

والدفاع عنها خا�شة بهذا الوقت الع�شيب الذي متر به.

ب��ق��درة االم���ة العربية  ال��ع��ال��ي��ة  امل��ج��ل�����ض ث��ق��ت��ه  واأك����د 

و���ش��ع��وب��ه��ا االب��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ض وجت����اوز ه���ذه امل��رح��ل��ة 

والت�شدي لهذا العدوان .

 المجلس الوطني الفلسطيني يثمن مواقف الملك الرافضة 
لخطط الضم اإلسرائيلية

ال�سبت    4  /  7  / 2020

 تنفيذا لتوجيهات ملكية



املحلي
30

 وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي لمدينة االمير هاشم 
الطاقة والمعادن توضح حيثيات تعيين 

البخيت في مجلس مفوضي الهيئة

 اوقاف الرصيفة تبدأ بإغالق 
المصليات الصغيرة غير المرخصة

 الكرك: ضبط عبوات مياه بالستيكية 
غير صالحة لالستهالك البشري

االنباط-عمان

اك����دت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

تعيني  ق��رار  ان  اجلمعة،  اليوم  واملعادن 

م��ف��و���ش��ني يف ال��ه��ي��ئ��ة، غ���ر م�����ش��م��ول 

بنظام التعيني على الوظائف القيادية.

وقالت يف بيان ام�س، ان القرار ياأتي 

بهيكلة  اجلديد  احلكومة  نهج  اإط��ار  يف 

والتقليل  وتر�شيقه،  احلكومي  اجلهاز 

هذه  ملوظفي  املمنوحة  االمتيازات  من 

ال��ف��ئ��ه وح�����ش��ب ن��ظ��ام اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة 

.2020 ال�شادر مطلع �شهر �شباط 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��وظ��ي��ف��ة م��ف��و���س يف 

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وامل��ع��ادن 

وفاء  اجليولوجية  حاليا  ت�شغلها  التي 

التعيني  ق��رار  ان  البيان،  قال  البخيت، 

ت��ك��ون  ال��ه��ي��ئ��ة  ال����ق����رارات يف  ج����اء الن 

مل��ج��ل�����س امل��ف��و���ش��ني وب��ن�����ش��اب ق��ان��وين 

ولي�س ل�شخ�س منفرد، كما ان االعالن 

بني  بالتن�شيق  ج��اء  الوظيفة  ه��ذه  ع��ن 

ال�شالحية  /���ش��اح��ب  ال�����وزراء  رئ��ا���ش��ة 

ودي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، ومت اج���راء 

من  ثالثة  وتاأهل  التناف�شي  االمتحان 

املتقدمني ومت مقابلتهم ومل يحقق اأي 

الوظيفة. ا�شغال  منهم متطلبات 

ووف���ق ال��ب��ي��ان، ت��درج��ت ال��ب��خ��ي��ت يف 

يزيد عن  ما  الوظائف خ��الل  ع��دد من 

15 ع��ام��ا امل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث ان�����ش��م��ت اىل 

منذ  )�شابقا(  الطبيعية  امل�شادر  �شلطة 

ع��ن��دم��ا   ،2014 ع����ام  وح��ت��ى   2008 ع����ام 

الطاقة  ق��ط��اع  تنظيم  بهيئة  التحقت 

ال��ه��ي��ئ��ة يف �شهر  ان�����ش��اء  وامل���ع���ادن ع��ن��د 

وت���درج���ت مب��واق��ع   2014 ع����ام  ن��ي�����ش��ان 

مديرية  مدير  وظيفة  و�شغلت  الهيئة 

اأعلى  وه��و  الزيتي،  وال�شخر  ال��ب��رول 

املفو�س  وظيفة  قبل  ا�شرافية  وظيفة 

يف الهيئة.

ال��ت��ي  ال���ب���خ���ي���ت  ان  ال����ب����ي����ان،  وق������ال 

امل�شادر  �شلطة  يف  تعيينها  قبل  عملت 

والتعليم،  الربية  قطاع  يف  الطبيعية 

ل�شغر  املطلوبة  امل��وؤه��الت  جميع  لديها 

وه��ي  مفو�شني  جمل�س  ع�شو  وظ��ي��ف��ة 

للمتخ�ش�شني  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال��وظ��ي��ف��ة 

يف جم����ال امل�������ش���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ول��ي�����س 

اجليولوجية  تعيني  مت  حيث  ال��ط��اق��ة، 

البخيت.

االنباط-برتا

ب������داأت م���دي���ري���ة اأوق�������اف ال��ر���ش��ي��ف��ة 

ب�����اإغ�����الق امل�������ش���ل���ي���ات ال�������ش���غ���رة غ��ر 

وال�شوؤون  االأوق���اف  وزارة  من  املرخ�شة 

بطريقة  واأقيمت  االإ�شالمية  واملقد�شات 

ع�شوائية.

وقال مدير اأوقاف الر�شيفة الدكتور 

بع�شا  اإن  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  ف���وزي  حممد 

من تلك امل�شليات اآيلة لل�شقوط وت�شكل 

االآخ��ر  والبع�س  م��رت��ادي��ه��ا  على  خ��ط��را 

قريب من م�شاجد رئي�شية وكبرة تقام 

فيها �شالة اجلمعة واجلماعات، م�شرا 

ل��ه��ذه  ي���وج���د ع�����دد حم�����دد  ان�����ه ال  اىل 

امل�شليات كونها ع�شوائية وغر مرخ�شة 

لتكون مطابقة لل�شروط ح�شب القانون 

وتخ�شع لرقابة الوزارة.

االنباط-الكرك

�شبط ق�شم مراقبة االأ�شواق يف بلدية 

اإح��دى  يف  اجلمعة  ام�س  الكربى  الكرك 

املناطق التابعة للبلدية نحو 3300 عبوة 

م���ي���اه ����ش���رب ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة غ���ر ���ش��احل��ة 

لال�شتهالك الب�شري.

احلبا�شنة،  اأحمد  الق�شم  رئي�س  وق��ال 

اإت���الف ه��ذه العبوات والتي تبني  اإن��ه مت 

انها غر �شاحلة لال�شتهالك  بفح�شها 

�شحيحة  غر  بطريقة  تخزينها  نتيجة 

املاء  لتحول  ادى  ما  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت 

داخل العبوات البال�شتيكية اإىل مواد ت�شر 

بال�شحة.

الكرك  بلدية  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 

تتهاون  لن  البلدية  ان  الكركي  اإبراهيم 

امل��واط��ن��ني  ���ش��ح��ة  ق�شية مت�����س  اأي  م���ع 

و�شالمتهم، م�شرا اىل ا�شتمرار حمالت 

الرقابة اليومية على االأ�شواق حفاظا على 

راأ���س  تندرج على  والتي  املواطنني  �شحة 

اأولويات عمل البلدية.

االنباط- الكرك

ع�شرات  ال��ك��رك  ثقافة  م��دي��ري��ة  ن��ف��ذت 

الفعاليات الثقافية واالدبية عن بعد يف ظل 

احلظر ملواجهة وباء كورونا للحفاظ على 

الثقايف  املنجز  وتعظيم  الثقافية  ال��ه��وي��ة 

والبناء عليه.

عروبة  بالكرك  الثقافة  مديرة  وقالت 

واللبنة  العمود  هي  الثقافة  انَّ  ال�شمايلة: 

عليها  اجل��ه��ود  والأَن  ال��ب��ن��اء،  يف  االأ�شا�شية 

اأن تتكاثف لتنت�شر يف االأزم��ات، كان ال بّد 

اأن  اأج��ل  املتاحة من  الفر�س  ا�شتغالل  من 

ك��ورون��ا واحلفاظ  ف��رو���س  ن�شتمر يف ظ��ل 

على الهوية الثقافية التي نريدها اأن تبقى 

اأث��ر  ويبقى  اجل��ائ��ح��ة  ه��ذه  تنتهي  اأن  بعد 

االأج��ي��ال  عليه  لتطّلع  مم��ت��دا  �شنعناه  م��ا 

م�شتقبال.

ثقافة  اإليه مديرية  �شعت  ما  اإّن  وا�شافت 

الكرك خ��الل ه��ذه الفرة هي ان نبقى على 

مقربة مع املجتمع، وبذل اجلهود معا لنحفظ 

امل�شافات،  بيننا  باعدت  لو  توازننا حتى  فكرة 

من خالل برنامج “ الثقافة من قرب”.

معا  ن��ت��ح��دث  اأن  “�شعينا  ان��ن��ا  وق���ال���ت 

املبا�شر  ال��ب��ث  م��ن خ��الل  بيوتنا  ون��ح��ن يف 

ال������ذي ت���ن���اول���ن���ا م����ن خ���الل���ه احل����دي����ث يف 

موا�شيع ثقافية تخت�س ب�شبابنا واعالمنا 

و���ش��ع��رائ��ن��ا وك��ّت��اب��ن��ا واأط��ف��ال��ن��ا وع��ادات��ن��ا 

وت��راث��ن��ا، ح��ت��ى اأع��ي��ادن��ا، ف��ك��ّن��ا م��ع��ا يف ي��وم 

اال�شتقالل وتعريب اجلي�س وذكرى الثورة 

من  معا  املنا�شبات  بهذه  احتفلنا  العربية 

االأردن  م��ع  وقلبنا  وعيننا  �شا�شاتنا  خلف 

الذي ُنحب.

املثقفني  م��ن  الع�شرات  ان  اىل  وا���ش��ارت 

وال�����ش��ع��راء وال���ك���ّت���اب وال�����ش��ب��اب امل��ب��دع��ني 

�شاركوا بتقدمي حمتوى ثقايف متميز يبقى 

ا�شبوعية  مقالة  خ��الل  م��ن  ل��الأب��د  ممتدا 

ع���ن م���ا دار يف ن��ف�����س امل��ث��ق��ف خ���الل ف��رة 

علينا  يق�سُّ  لكاتب  اأ�شبوعي  وبث  احلجر، 

كتابه وما احتواه.

ثقافة الكرك تنفذ عشرات الفعاليات الثقافية عن بعد

7 عمارات معزولة في عمان

 18.7 مليون دوالر اجمالي الدعم األمريكي لجهود مكافحة كورونا

واخلا�س؛  العام  القطاعني  يف  العمل  فر�س  �شحل  اجلميع  يلحظ  ك��ورون��ا  زم��ن  يف 

باأن ي�شاهموا ومن منطلق  القطاع اخلا�س يقت�شي  وهنالك واجب وطني على �شركات 

م�شوؤوليتهم املجتمعية وت�شاركيتهم مع القطاع العام، باأن ي�شاهموا بكبح جماح البطالة 

بني �شفوف ال�شباب العاطل عن العمل:

التحدي  يعترب  العمل  عن  العاطل  لل�شباب  العمل  فر�س  توفر  كورونا؛  زمن  يف   .1

اآف��اق  ففتح  ول��ذل��ك  ال�����ش��واء،  على  اخل��ا���س  والقطاع  احلكومة  اأم���ام  ب���رز  االأ قت�شادي  االإ

�شتثمار هو العنوان العري�س لذلك. االإ

املبا�شرة  القطاع اخلا�س مب�شوؤوليتهم  باأن توؤمن �شركات  2. �شريبة الوطن تقت�شي 

متاما كاحلكومة يف توفر فر�س العمل لل�شباب. 

القطاع اخلا�س هي على ح�شاب ربحية  لل�شباب يف  الوظائف  املزيد من  باأن  نعلم   .3

ال�شركات  هذه  ت�شحي  ب��اأن  يقت�شي  املواطنة  وحق  املجتمعية  امل�شوؤولية  لكن  ال�شركات، 

جتماعي. بجزء من ربحيتها يف �شبيل الوطن واأمنه االإ

زمات والذين بادروا بتوفر  4. منوذج بع�س ال�شركات املتعاونة يجب ان يحتذى عند االأ

بع�س الوظائف لل�شباب وتعهدوا على تاأهيلهم ل�شوق العمل وبناء قدراتهم. 

5. ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يجب اأن ت��ع��رف ب���اأن ال��وط��ن بحاجة ال��ي��وم وق��ب��ل الغد 

حزمة يف �شبيل اإ�شتيعاب املزيد من ال�شباب العاطل عن العمل. لعطاءهم وحتّمل �شد االأ

القطاع  يف  لل�شباب  العمل  فر�س  من  املزيد  ي��ج��اد  الإ وط��ن  فزعة  اأو  هبة  مطلوب   .6

من  ب��داًل  منهم  املتزايدة  ع��داد  االأ �شتيعاب  الإ وتوظيفهم  تاأهيلهم  يف  للم�شاهمة  اخلا�س 

اإن�شمامهم لطوابر العاطلني عن العمل.

ال�شباب  يخدم  �شيئاً  القطاع اخلا�س يف ميزان وطنيتها  �شركات  اأن ت�شع  7. مطلوب 

لي�شاهم يف منظومة اأمننا املجتمعي.

8. مطلوب من احلكومة باملقابل توفر احلوافز ال�شريبية وغرها الالزمة لغايات 

ت�شجيع القطاع اخلا�س ال تنفره للم�شاهمة يف كبح جماح البطالة وفق الروؤى امللكية 

ال�شامية.

9. مطلوب البدء فوراً باإن�شاء ال�شركة القاب�شة امل�شاهمة العامة والتي �شتكون مفتوحة 

باجلامعة  حما�شرته  يف  الرئي�س  دول��ة  عنها  حت��ّدث  والتي  بها  للم�شاهمة  مواطن  لكل 

االأردنية لغايات تنفيذ م�شاريع البنى التحتية وال�شياحية واالإ�شتثمارات وغرها.

القطاع  و�شراكة  لهم  العمل  وتوفر فر�س  ال�شباب  البطالة عند  ب�شراحة: مو�شوع 

اخلا�س يف ذلك اأكرب حتدي يواجه احلكومة يف زمن كورونا، فالبطالة بني جيل ال�شباب 

بحاجة ما�شة لو�شعها على �شلم التحديات الوطنية للم�شاهمة يف حلها، واملطلوب حلول 

وفر�س  ال�شراكة  وم�شاريع  االإ�شتثمارات  فر�س  تعظيم  خالل  من  االأر���س  على  واقعية 

امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة. 

�شباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

 القطاع الخاص والبطالة
 في زمن كورونا

 11 إصابة بـ كورونا منها واحدة محلية

االنباط-عمان

ال�شهاب  �شعد  العا�شمة  حمافظ  اأك��د 

اال�شابات  نتيجة  عمارتني  ع��زل  مت  اأن��ه 

يف  اخلمي�س،  ك��ورون��ا  بفرو�س  امل�شجلة 

منطقتي اجلويدة والقوي�شمة.

وق�����ال يف م��داخ��ل��ة م���ع ق���ن���اة امل��م��ل��ك��ة 

ال��وب��ائ��ي  ال��ت��ق�����ش��ي  ف����رق  اإن  اجل���م���ع���ة، 

املجاورين  من  عينات  �شحب  على  تعمل 

للعمارتني.

واأ���ش��اف اأن��ه مل ي��رد ا�شعار م��ن وزي��ر 

تقطنها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ارة  مب��وق��ع  ال�شحة 

امل�����ش��اب��ة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل��ع��ل��ن عن 

ا�شابتها اجلمعة، ليتم عزلها.

ال��ع��م��ارات املعزولة يف  اأن ع��دد  واأع��ل��ن 

حمافظة العا�شمة تبلغ 7 عمارات.

ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 

ت�����ش��ج��ي��ل 11 اإ����ش���اب���ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

منها  اجلمعة،  اليوم  االأردن  يف  امل�شتجّد 

ح���ال���ة واح�����دة حم��ل��ّي��ة، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل لالإ�شابات منذ بدء الوباء اإىل 

.1147

وت��وزع��ت احل����االت اجل��دي��دة بح�شب 

امل��وج��ز االإع���الم���ي ال�����ش��ادر ع��ن رئ��ا���ش��ة 

ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء 

10 ح��االت الأردنيني قادمني من  االآت��ي: 

فنادق احلجر  يقيمون يف  اخل��ارج، ممن 

)3 من اململكة العربّية ال�شعودّية، و4 من 

الواليات  و1 من  و2 من م�شر،  ال��ع��راق، 

امل��ّت��ح��دة االأم��ري��ك��ّي��ة(، اإ���ش��اف��ة اإىل حالة 

العا�شمة  يف  امل�شابات  الإح��دى  خمالطة 

عّمان.

3 ح���االت  ت�����ش��ج��ي��ل  اإىل  امل���وج���ز  واأ����ش���ار 

اإ�شافة  حمزة،  االأم��ر  م�شت�شفى  يف  �شفاء 

لي�شبح  خمربّياً،  فح�شاً   7802 اإج��راء  اإىل 

اإجمايل عدد الفحو�شات التي اأجريت منذ 

بدء اجلائحة وحتى االآن 408735 فح�شاً.

واأك�������دت ال��������وزارة �����ش����رورة االل���ت���زام 

الكّمامات،  وارت���داء  الوقاية،  ب��اإج��راءات 

وال����ت����ب����اع����د اجل�����������ش�����دي، وا����ش���ت���خ�������دام 

خمال�طة  من  للحماية  )اأم���ان(  تطب�يق 

االأ���ش��خ�����ا���س امل�����ش�����اب��ني، وال��ك�����ش��ف عن 

حاالت االإ�شابة – ال قّدر اهلل – يف وقت 

مبّكر.

االنباط عمان 

اأك���د وزي���ر ال�����ش��ب��اب ال��دك��ت��ور ف��ار���س 

بواقع  النهو�س  اأهمية  على  الربيزات 

ن��ظ��راً الهميتها  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  امل���دن 

خ��دم��ة ال�����ش��ب��اب وال��ن��ه��و���س ب��احل��رك��ة 

املجتمع،مبينا  يف  والريا�شية  ال�شبابية 

امل�����دن ال��ري��ا���ش��ي��ة ت��ع��د م�����ش��اح��ات  ان 

����ش���ب���اب���ي���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة و 

ترفيهية.

وا�شاف الربيزات اأن الوزارة و�شعت 

خ��ط��ة الإع������ادة ت��اه��ي��ل وت���روي���ج امل���دن 

الريا�شية وتقدمي خدماتها وفق اأعلى 

املعاير

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اف���ت���ت���اح���ه ام�����س 

اجلمعة، املو�شم ال�شيفي لنادي مدينة 

االم������ر ه���ا����ش���م ب����ن ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

ل��ل�����ش��ب��اب ب��ح�����ش��ور حم��اف��ظ م���ادب���ا اأ. 

بالل الن�شور و اأمني عام وزارة ال�شباب 

وم�شت�شار  اجل���ب���ور،  ح�����ش��ني  ال��دك��ت��ور 

ال�شباب ومدير  الوزير لتطوير مراكز 

فرا�س  اأ.  ال��وزارة  يف  ال�شبابية  ال�شوؤون 

املجتمع  اع�شاء  من  وع��دد  ال�شوابكة، 

املحلي

حيث جتول الربيزات،  على مرافق 

امل���دن���ي���ة وت���ف���ق���د ت��ط��ب��ي��ق اإج���������راءات 

وقواعد ال�شالمة العامة، م�شتمعا من 

رواد املدينة حول اآرائهم وانطباعاتهم 

املدينة  رواد  املقدمة،داعياً  باخلدمات 

التباعد  ق��واع��د  تطبيق  ���ش��رورة  اإىل 

االجتماعي حفاظاً على �شالمتهم. 

اإ���ش��اف��ة املدينة   ال��ربي��زات ان   وب��ني 

ال��ذي  جنة  اأردن��ن��ا  برنامج  م�شار  على 

وزارة  ق��ب��ل  م���ن  م����وؤخ����راً  اط���الق���ه  مت 

بال�شياحة  نوعية  نقلة  �شكل  ال�شياحة 

الريا�شية يف املنطقة.

االنباط-عمان

 10.1 اأع��ل��ن��ت اأم���ري���ك���ا ع���ن ت��ق��دمي 

ج���دي���دة  ك���م�������ش���اع���دات  دوالر  م���ل���ي���ون 

ل������الأردن، ل��ي��ب��ل��غ اج���م���ايل امل�����ش��اع��دات 

االأم��ري��ك��ي��ة ل��دع��م ج��ه��ود اال���ش��ت��ج��اب��ة 

 18.7 االأردن  يف  ك����ورون����ا  ل���ف���رو����س 

مليون دوالر.

تاأتي  امل�شاعدات  اإن  اأمريكا  وق��ال��ت 

ل��ت��وف��ر امل�����ش��اع��دة ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ط��ارئ��ة 

امل�شاعدات االن�شانية  من خالل مكتب 

للتنمية  االأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع 

الدولية.

�شابقا  ق��دم��ت  ق���د  اأم��ري��ك��ا  وك���ان���ت 

دوالر  م����ل����ي����ون   7.2 ب���ق���ي���م���ة  دع����م����ا 

لدعم  لالجئني  ان�شانية  كم�شاعدات 

مل�شاعدة  لكوفيد-19  اال�شتجابة  جهود 

ذل��ك  يف  مب��ا  االأردن،  يف  امل�شت�شعفني 

ال����الج����ئ����ني وامل���ج���ت���م���ع���ات امل�����ش��ي��ف��ة 

كم�شاعدات  دوالر  مليون  و1.5  ل��ه��م، 

الوقاية  جهود  �شتدعم  والتي  �شحية 

م��ن ال���ع���دوى ووق����ف ان��ت�����ش��ار امل��ر���س، 

امل���خ���ت���ربات  ت���ع���زي���ز  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

الإج������راء ف��ح��و���ش��ات وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق 

لكوفيد-19.

واأك�����دت اأم��ري��ك��ا اأن���ه���ا ت��ق��ود ج��ه��ود 

ال���������دول امل����ان����ح����ة ل����دع����م احل���ك���وم���ة 

املنقذة  امل�شاعدات  وتن�شيق  االأردن��ي��ة، 

اال�شتثمارات  اأولويات  للحياة وحتديد 

ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ال�����ش��ري��ع��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 

التهديد. للم�شتقبل مع تطور 

ا����ش���ت���ث���م���ارات  اإج�����م�����ايل  اأن  ي����ذك����ر 

خالل  االأردن  يف  االأمريكية  احلكومة 

18.9 مليار  اأكرث من  20 عاًما املا�شية 

دوالر، مبا يف ذلك اأكرث من 1.8 مليار 

دوالر لل�شحة.

ال�سبت    4  /  7  / 2020



�سول - رويرتز

اجلمعة،  ام�����س  النفط  اأ���س��ع��ار  ت��راج��ع��ت 

لتتخلى عن مكا�سب حققتها يف وقت �سابق، 

اإذ اأوقد ارتفاع جديد يف الإ�سابات بفريو�س 

كببورونببا عامليا ويف الببوليببات املببتببحببدة، اأكببر 

م�ستهلك يف العامل للنفط، �سرارة خماوف 

من احتمال تعرث تعايف الطلب على الوقود.

ونبببزلبببت الببعببقببود الآجبببلبببة خلبببام الببقببيببا�ببس 

 %0.8 يببعببادل  مببا  اأو  �سنتا   35 بببرنببت  العاملي 

وهبببببطببت  لبببلبببرمبببيبببل،  دولر   42.79 اإىل 

العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط 

اإىل   %0.9 يببوازي  ما  اأو  �سنتا   35 الأمريكي 

40.30 دولر للرميل.

وارتبببفبببع اخلبببامبببان الببقببيببا�ببسببيببان مببا يزيد 

بيانات  مببن  بببدعببم  اأمبب�ببس اخلمي�س   %2 عببن 

لببلببوظببائببف الأمبببريكبببيبببة جبببباءت اأقبببببوى من 

املببتببوقببع وانببخببفببا�ببس يف خمبببزونبببات اخلبببام 

بالوليات املتحدة. ويف الأ�سبوع، فاإن برنت 

مرتفع  تك�سا�س  غببرب  وخببام   %4.3 مرتفع 

.%4.7

ب�سبب  ل�سغوط  تتعر�س  الأ�ببسببعببار  لكن 

ارتبببفببباعبببات يف عببببدد الإ�ببببسببببابببببات الببيببومببيببة 

الببببوليببببات  ببببفبببريو�بببس كببببورونببببا عببباملبببيبببا ويف 

املببتببحببدة. وزاد عبببدد الإ�بببسببباببببات اجلببديببدة 

باأكرث من  بكوفيد-19 يف الوليات املتحدة 

50 األف حالة اأم�س اخلمي�س، لي�سجل رقما 

وفقا  الببتببوايل  عببلببى  الببثببالببث  لببلببيببوم  قيا�سيا 

لإح�ساء اأجرته رويرتز.

وقببببال اإيببببببببه.اإن.زد ريبب�ببسببري�ببس يف مببذكببرة 

يف  متزايد  نحو  على  واثقة  باتت  “ال�سوق 
والأن�سطة  ال�سفر  على  القيود  تخفيف  اأن 

�سيعزز الطلب على النفط اخلام، لكن تقدم 

اجلائحة يهدد بعرقلة هذا التعايف«.

ملتابعة  البببببنببزيببن  ا�ببسببتببهبباك  و�سيخ�سع 

املببتببحببدة �سوب  الببوليببات  تتجه  اإذ  وثببيببقببة، 

عطلة يف الرابع من يوليو متوز حيث من 

املتوقع اأن يتحرك العديد من الأمريكيني 

على الطرق.

“تعايف  اإيببببببببه.اإن.زد ريبب�ببسببري�ببس  واأ�بببسببباف 

التقدم  �سيتوقف عن  البنزين  على  الطلب 

حتى يتح�سن القت�ساد الأمريكي«.

مببعببلببومببات  اإدارة  مبببن  ببببيبببانبببات  واأفبببببببادت 

البببطببباقبببة الأمببببريكببببيببببة يبببببوم الأربببببببعبببببباء، اأن 

خمبببزونبببات البببببنببزيببن يف البببوليبببات املببتببحببدة 

زادت 1.2 مليون برميل يف الأ�سبوع املنتهي 

يف 26 يونيو.

لندن -رويرتز

ال�سركات  اأن�سطة  تراجع  اأن  اجلمعة  ام�س  م�سح   اأظهر   

مبنطقة اليورو الناجم عن اإجراءات العزل العام التي ُفر�ست 

ب�سدة  انح�سر  املا�سي  ال�سهر  كورونا  فريو�س  انت�سار  لوقف 

املواطنون  وغببادر  اأن�سطتها  ال�سركات  من  املزيد  ا�ستاأنفت  اإذ 

منازلهم.

�سيب نحو 11 مليون �سخ�س يف اأنحاء العامل بالفريو�س، 
ُ
واأ

لكن مع انخفا�س اأعداد الإ�سابات اليومية امل�سجلة يف معظم 

اأنحاء اأوروبا خففت احلكومات القيود املفرو�سة على حركة 

املواطنني.

املركزي  البنك  و�سع  املت�سررة،  القت�سادات  دعم  وبهدف 

ما  اإىل  باجلائحة  املرتبطة  لل�سندات  م�سرتياته  الأوروبببببي 

حتركت  بينما  املا�سي  ال�سهر  يببورو  تريليون   1.35 اإجماليه 

احلكومات لتقدم م�ستويات غري م�سبوقة من التحفيز املايل.

النهائية  القراءة  ارتفعت  اإذ  يوؤتي ثماره،  ورمبا كان ذلك 

الذي  امل�سرتيات،  ملديري  املجمع  ماركت  اآي.اإت�س.اإ�س  ملوؤ�سر 

ُيعد موؤ�سرا جيدا ملتانة القت�ساد، اإىل 48.5 يف يونيو حزيران 

البالغة  الأولببيببة  الببقببراءة  اأيببار، ما يتجاوز  31.9 يف مايو  من 

النمو  بببني  الفا�سل  اخلم�سني  م�ستوى  مببن  ويببقببرتب   47.5

والنكما�س.

اإيكونوميك�س  كببابببيببتببال  مببن  اآلببني-ريببنببولببدز  جببباك  وقبببال 

ملنطقة  امل�سرتيات  مديري  موؤ�سرات  يف  احلببادة  ”الزيادات 
ينتع�س  الببنبب�ببسبباط  اأن  اإىل  ت�سري  حببزيببران  يببونببيببو  يف  الببيببورو 

ما  م�ستوى  عن  بكثري  منخف�سا  يظل  لكنه  كبرية،  ب�سرعة 

قبل الأزمة“.

اأجرته رويرتز يف يونيو حزيران  للراأي  ا�ستطاع  وتوقع 

اأن ينكم�س اقت�ساد التكتل بوترية غري م�سبوقة بن�سبة 12.5 

باملئة يف الربع املا�سي لكنه �سينمو 7.9 باملئة يف الربع اجلاري.

كببمببا عببببباود الببنبب�ببسبباط يف قبببطببباع اخلبببدمبببات املببهببيببمببن على 

املنطقة النمو تقريبا ال�سهر املا�سي. وارتفع موؤ�سره ملديري 

امل�سرتيات اإىل 48.3 من 30.5 ليزيد بفارق مريح عن قراءة 

اأولية عند 47.3.

االقت�صادي
40

برنت دون 41 دوالرًا مع تجدد المخاوف بشأن الطلب

انحسار تراجع أنشطة شركات منطقة اليورو في يونيو مع تخفيف إجراءات العزل

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 
يقرض 500 مليون دوالر لبنكين تركيين

العجز التجاري األميركي يرتفع %9.7 
مع هبوط قياسي للصادرات

بريطانيا ستخفف قواعد الحجر الصحي 
بشأن كورونا للوافدين

بكني-رويرتز

يف  لا�ستثمار  الآ�ببسببيببوي  البنك  قببال   

ام�س  بكني   من  املببدعببوم  التحتية  البنية 

دولر  مليون   500 �سيقر�س  اإنببه  اجلمعة 

يف  للم�ساعدة  تركيا،  يف  تنمويني  لبنكني 

عن  الناجمة  ال�سيولة  م�سكات  تخفيف 

جائحة كوفيد-19.

البنكني  اأن  بببيببان  يف  البببببنببك  واأ�بببسببباف 

وال�ستثمار  التنمية  بنك  وهما  الرتكيني 

الرتكي وبنك التنمية ال�سناعية الرتكي 

اإىل  املقرت�سة  الأمببوال  اإقرا�س  يعتزمان 

�سركات بنية حتتية.

ت�سهيل متويلي  مببن  جببزء  والببقببرو�ببس 

البنية  يف  لا�ستثمار  الآ�ببسببيببوي  للبنك 

الببتببحببتببيببة حببجببمببه عبب�ببسببرة مببلببيببارات دولر 

على  واخلببا�ببس  الببعببام  القطاعني  مل�ساعدة 

مواجهة التف�سي.

وا�سنطن - رويرتز

ات�سع العجز التجاري للوليات املتحدة 

يف مايو مببع تببراجببع البب�ببسببادرات اإىل اأدنببى 

جببائببحببة  بببفببعببل   2009 مببنببذ  مبب�ببسببتببويبباتببهببا 

كبببوفبببيبببد-19، ممبببا يبببعبببزز الببتببوقببعببات بببباأن 

الببثبباين من  الببربببع  ينكم�س القببتبب�ببسبباد يف 

العام باأ�سد وترية له منذ الك�ساد العظيم.

اإن  الأمببريكببيببة  الببتببجببارة  وقببالببت وزارة 

 54.6 اإىل   %9.7 زاد  البببتبببجببباري  الببعببجببز 

ا�ستطلعت  اقت�ساديون  مليار دولر. وكان 

 53 اإىل  ات�ساعه  تببوقببعببوا  اآراءهببببم  رويبببرتز 

مليار دولر يف مايو.

 144.5 اإىل   %4.4 ال�سادرات  وانحدرت 

لها  م�ستوى  اأقبببل  م�سجلة  دولر،  مببلببيببار 

منذ نوفمر 2009. وهوت �سادرات ال�سلع 

اأدنببببى  وهببببو  دولر،  مببلببيببار   90 اإىل   %5.8

م�ستوى منذ اأغ�سط�س 2009.

واأثببببببرت قبببيبببود البب�ببسببفببر عببلببى �بببسبببادرات 

اخلدمات، لترتاجع اإىل 54.5 مليار دولر، 

اأقل م�ستوى لها منذ دي�سمر 2011.

 199.1 اإىل   %0.9 الببببواردات  وتراجعت 

منذ  م�ستوياتها  اأدنببببى  يف  دولر،  مببلببيببار 

الببب�بببسبببادرات  وانببخببفبب�ببسببت   .2010 يببولببيببو 

اأقل  دولر،  مليار   166 اإىل   %0.8 ال�سلعية 

م�ستوى منذ �سبتمر 2010.

حدا تراجع الواردات ال�سركات لل�سحب 

من املخزونات، وهو ما �سي�سهم يف تقلي�س 

الناجت املحلي الإجمايل للربع الثاين.

ويبببتبببوقبببع ببببنبببك اأتبببانبببتبببا الحببتببيبباطببي 

الحتادي تراجع الناجت املحلي الإجمايل 

مبعدل �سنوي غري م�سبوق �سيبلغ %36.8 

يف رببببع البب�ببسببنببة بببني اأببببريبببل ويببونببيببو. كببان 

الأول،  الببربببع  يف   %5 انببكببمبب�ببس  القببتبب�ببسبباد 

 2007 اأ�سد تراجع منذ ركببود ما بني  وهو 

و2009.

لندن - رويرتز

قبببالبببت احلبببكبببومبببة البببريبببطبببانبببيبببة اإنبببهبببا 

املفرو�س  ال�سحي  احلجر  �سرط  �سرتفع 

الببنبباجببم عن  كببوفببيببد-19  مببر�ببس  ملكافحة 

فري�س كورونا على الوافدين اإىل اإجنلرتا 

واإ�سبانيا  وفرن�سا  اأملببانببيببا  بينها  دول  مببن 

واإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو/ متوز.

وذكرت وزارة النقل اأنه �سيتم الإعان، 

ي�سملها  الببتببي  بببالببدول  كاملة  قائمة  عببن 

ذلك.

ومبوجب القواعد احلالية يتعني على 

الببوافببديببن اللبببتبببزام بببالببعببزل البببذاتبببي 14 

يوما عند دخول الباد، وهو اأمر اعترت 

�سركات الطريان

�ببسببيببوؤدي اإىل فببقببد اآلف  اأنبببه  والبب�ببسببفببر 

البببوظبببائبببف ويببلببحببق مبببزيبببدا مبببن البب�ببسببرر 

بالقت�ساد.

واأكدت احلكومة اأنها تتوقع اأن تتعامل 

الدول الواردة على القائمة باملثل وتخفف 

قيودها على ال�سفر اأي�سا.

ومتبببلبببك حبببكبببومبببات ا�ببسببكببتببلببنببدا وويببلببز 

�سوؤونها  ال�سلطة على  ال�سمالية  واأيرلندا 

املتعلقة بال�سحة العامة.

قببد  “تليغراف”  �ببسببحببيببفببة  وكببببانببببت 

�ستنهي  احلببكببومببة  اأن  اخلببمببيبب�ببس،  ذكببببرت، 

قواعد احلجر ال�سحي املفرو�سة ملكافحة 

75 دولببة  كببورونببا للقادمني مببن  فببريو�ببس 

لق�ساء  البب�ببسببفببر  للجمهور  يت�سنى  حببتببى 

العطلة.

�ستنهي  املببتببحببدة  اململكة  اأن  واأ�ببسببافببت 

اأي�سا حظرا لل�سفر غري ال�سروري اإىل كل 

والأرا�سي  تقريبا  الأوروببببي  دول الحتبباد 

الريطانية مبا فيها برمودا وجبل طارق 

واأ�سرتاليا  وتاياند  تركيا  اإىل  بالإ�سافة 

ونيوزيلندا.

وتببتببجببه بببريببطببانببيببا �ببسببوب اإعببببببادة فتح 

احلبببانبببات واملببطبباعببم واأنبب�ببسببطببة اأخبببببرى يف 

عملية  اإطببببار  يف  البببقبببادم  الأ�ببسبببببوع  مطلع 

تدريجية لإعادة فتح اقت�سادها.

بريوت - رويرتز

ل�سحيفة  وزين  غبببازي  اللبناين  املبببال  وزيبببر  قببال 

مع  لبنان  حمببادثببات  اإن  اجلمعة  ام�س  اجلمهورية  

“عّلقت يف انتظار بدء لبنان  �سندوق النقد الدويل 

تنفيذ الإ�ساحات باأ�سرع وقت ممكن، والتوافق على 

مقاربة الأرقام ب�سكل موّحد«.

م�سادر  لببرويببرتز  اأكدتها  التي  الت�سريحات  ويف 

ر�سمية، قال وزين اإنه �سيظل على ات�سال مع �سندوق 

النقد الدويل حلني ا�ستئناف املحادثات.

اإىل ذلك، اأكد مدير عام وزير املالية اللبنانية اآلن 

بيفاين، عقب ا�ستقالته يف وقت �سابق، اأن ل �سحة ملا 

اأن خطة احلكومة القت�سادية ترمي اإىل  اأ�سيع عن 

القت�سا�س من اأموال املودعني.

�سندوق  مع  املفاو�سات  اأنعي  “ل  بيفاين:  وقببال 

النقد لكن يجب اتباع اأداء خمتلف«.

كما قدر بيفاين اخل�سائر املالية للبنان بب 61 مليار 

مع  احلكومية  اخلطة  تعاطي  كيفية  واأو�ببسببح  دولر 

هذه اخل�سائر.

النا�س  ودائببع  امل�سوؤول عن  اأن  اإىل  اأ�سار  ويف حني 

هو امل�سرف وعلى امل�سرف مناق�سة الدولة وم�سرف 

لبنان ولي�س املودع، دق ناقو�س اخلطر قائا: “حذار 

بببالببقببوة  لببببريات  اإىل  املبببودعبببني  دولرات  مببن حتببويببل 

وحذار من جتميد اأموال املودعني لفرتة طويلة كي 

تفقد قيمتها وي�سعب ال�ستفادة منها.

“نحن م�سرفون على مرحلة جديدة من  وقببال: 

ال�ستياء على اأ�سول اللبنانيني باملواربة مع نتيجة 

معروفة م�سبقاً وهي �سحق الطبقة غري املي�سورة«.

“ما  لإجها�س  “قوى ظل” �سعت  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 

اأقوم به وانك�سف من يهرب من امل�سوؤولية ومن يقف 

وراء الف�ساد ونحن م�سرفون على �سحق الطبقة غري 

املي�سورة وتدهور العملة الوطنية«.

ا�ستعادة  ميكننا  ل  اأنببه  يزعم  من  “هناك  وتابع: 

ال�سرية  برفع  ذلببك  ميكننا  ولكن  املنهوبة  الأمبببوال 

امل�سرفية والك�سف عن الأماك العقارية«.

و�ببببسببببدد عبببلبببى اأن املببب�بببسبببروع الببببببذي يبببفبببر�بببس عببلببى 

الببلبببببنببانببيببني �ببسببيبباأخببذ مببنببهببم مببببرة اأخببببببرى قببدرتببهببم 

البب�ببسببرائببيببة و�ببسببيببنببتببقببلببون ملببزيببد مببن الببفببقببر وارتببفبباع 

البطالة وزيادة النكما�س القت�سادي، قائا: “كان 

الببيببوم منهمكني يف عملية  نببكببون  اأن  املببفببرت�ببس  مببن 

ا�سرتداد ما اأخذ من النا�س«.

اأمام مرحلة مف�سلية  اليوم  “نقف  وتابع قائا: 

النيات بو�سوح وانك�سف من يهرب من  وقد ظهرت 

ال�سراع  وبات  قناعاته  بعك�س  ي�سري  ومن  امل�سوؤولية 

حبببببادا ببببني اأ�بببسبببحببباب املبب�ببسببالببح وبببببني �ببسببحببايببا هببذه 

املنظومة وال�ساعني اإىل التغيري«.

مبب�ببسببادر  عبببن  نبببقبببًا  “رويرتز” اأعبببلبببنبببت  وكبببانبببت 

م�سوؤولة، ا�ستقالة املدير العام لوزارة املالية اللبنانية 

اآلن بببيببفبباين، وهبببو مبب�ببسببوؤول كبببببري بببببببوزارة املببالببيببة 

النقد  �سندوق  مع  التفاو�س  فريق  �سمن  اللبنانية 

الدويل.

النقد  ر�سميا م�ساعدة من �سندوق  لبنان  وطلب 

الدويل يف الأول من مايو مع مواجهته لأزمة ُتعتر 

التي  الأهلية  احلببرب  منذ  ل�ستقراره  تهديد  اأكببر 

دارت بني عامي 1975 و1990، بح�سب رويرتز.

وبداأت حمادثات �سندوق النقد يف مايو اأيار، لكن 

ب�ساأن  املركزي  والبنك  احلكومة  بني  خبباف  �سابها 

حجم خ�سائر النظام املايل وتوزيعها.

وزير المالية: محادثات لبنان مع صندوق النقد معلقة

دبي - رويرتز

قال م�سدر مطلع ام�س اجلمعة اإن �سلطنة ُعمان 

ملياري  بقيمة  موؤقت  قر�س  على  للح�سول  ت�سعى 

دولر من بنوك عاملية واإقليمية.

البببدولبببة  اإن  البب�ببسببابببق  قبببالبببت يف  مببب�بببسبببادر  وكبببانبببت 

اأجرت حمادثات مع بنوك يف وقت �سابق  اخلليجية 

من العام اجلاري ب�ساأن خيارات متويل، مبا يف ذلك 

ُعلقت  املحادثات  لكن  دولر،  ملياري  بنحو  قر�س 

ببب�ببسبببببب اأزمببببة فببريو�ببس كبببورونبببا وانببخببفببا�ببس اأ�ببسببعببار 

النفط.

وقبببالبببت مببب�بببسبببادر  امبب�ببس اجلببمببعببة اإن املببحببادثببات 

حاليا. ا�سُتوؤنفت 

اإبداء  طلب  اأر�سلت  عمان  اإن  مطلع  م�سدر  وقال 

اأجل قر�س بقيمة  للبنوك يف يونيو من  مقرتحات 

مببلببيبباري دولر لأجببببل عببببام، �ببسببيببحببل حمبببل اإ�بببسبببدار 

�سندات، موؤكدا تقرير اأوردته اإل.بي.�سي.

البنوك  تقدم  اأن  املتوقع  من  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 

املببقببرتحببات هبببذا الأ�بببسبببببببوع. وقببببال مبب�ببسببدر ثبببان اإن 

حمادثات القر�س ا�ستوؤنفت دون اأن يذكر تفا�سيل.

الآن على  حببتببى  عببمببان  املببالببيببة يف  وزارة  تببرد  ومل 

طلب من رويرتز للتعقيب.

وخف�ست موديز يف يونيو ت�سنيف عمان اأكرث اإىل 

م�ستوى مرتفع املخاطر عند  Ba3  من  Ba2 ، فيما 

خماطر  اإىل  الئببتببمبباين  الت�سنيف  وكبببالت  اأ�ببسببارت 

وتقل�س  التمويلية  ال�سلطنة  ببباحببتببيبباجببات  تتعلق 

املالية لديها. امل�سدات 

ُعمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دوالر
ال�سبت    4  /  7  / 2020
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االأنباط ــ  وكاالت 

وعنوان"  ع��ن��وان  "األف  م��ب��ادرة  تطل 

ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ه��وي��ة  اإث������راء  اإىل  ال���رام���ي���ة 

القارئ  الإم��ارات��ي، على  الإب��داع  ومتكني 

الإ�صدارات  من  عناوين  بخم�صة  العربي 

ال���ت���ي دع��م��ت��ه��ا يف م��رح��ل��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة، 

تت�صمن اإبداعات اأدبية يف حقول متنوعة 

م��ن��ه��ا ال����رواي����ة وال���ق�������ص���ة وال���درا����ص���ات 

ال��ن��ق��دي��ة، اإىل ج��ان��ب الأع���م���ال الأدب��ي��ة 

العربية  املكتبة  ت��ري  ال��ت��ي  امل��رج��م��ة، 

مب�����ص��ام��ني ق��ّي��م��ة وم����ع����ارف ج���دي���دة.، 

 10" ك��ت��اب  ال����ص���دارات،  قائمة  تت�صمن 

م��ارك  " للكاتبني  لت��ع��رف��ه��ا  ق��د  اأ���ص��ي��اء 

ت��رج��م��ة  بنزكوفر"  و���ص��ت��ي��ف��ان  ج���اك���وب 

جم��م��وع��ة ف���ور ك���ورن���رز وال�������ص���ادرة عن 

وك��ت��اب  وال��ت��وزي��ع،  للن�صر  امل��ل��ه��م��ون  دار 

الأدب"،  وع��ومل��ة  الذكية  "التكنولوجيا 
وال�صادر  اأحمد ملحم،  اإبراهيم  للدكتور 

ع���ن م��وؤ���ص�����ص��ة ن��ب��ط��ي ل��ل��ن�����ص��ر، ورواي�����ة 

حممد  للكاتب  امل�صتقبل"  اإىل  "العودة 
للن�صر  معامل  ع��ن  وال�����ص��ادرة  القبي�صي، 

"ال�صفاح  ورواي����ة  وال��ت��وزي��ع،  وال��ط��ب��اع��ة 

اآت������وود  م���ارغ���ري���ت  ل��ل��ك��ات��ب��ة  الأعمى" 

وت��رج��م��ة اإمي����ان اأ���ص��ع��د، وال�����ص��ادرة عن 

دار رواي�����ات، ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة ك��ل��م��ات، 

امل�صتعملة" للكاتب  الكتب  "بائع  ورواي��ة 

اأول��ي��غ��وف��ي��ت�����ش م��ال��ك��وف وت��رج��م��ة ع��ي��اد 

عيد، وال�صادرة عن دار هماليل للطباعة 

والن�صر.

10 �أ�شياء قد ال تعرفها حول

 كل �شيء تقريبًا

تعرفها  ل  قد  اأ�صياء   10" كتاب  يقدم 

ح���ق���ائ���ق  تقريبا"،  ������ص�����يء  ك�����ل  ح�������ول 

م����درو�����ص����ة وم���ب���ه���م���ة ح������ول جم��م��وع��ة 

املرتبط  منها  امل��و���ص��وع��ات  م��ن  متنوعة 

ب����الإن���������ص����ان، وامل���ج���ت���م���ع���ات، والأم����اك����ن 

والأ���ص��ي��اء مثل ال��ف��ن��ون وال��ث��ق��اف��ة وامل��ال 

وال��ط��ع��ام وال�����ص��ي��ا���ص��ة واحل����رب وال��ع��ل��وم 

الكثري. والتكنولوجيا واللغة وغريها 

 491 وي�����ص��م ال��ك��ت��اب ال����ذي ي���ق���ّدم يف 

ع���دداً  ف�����ص��ًا،   14 اإىل  مق�صمة  ���ص��ف��ح��ة 

ك��ب��رياً م��ن امل��ف��اج��ئ��ات واحل��ك��اي��ات التي 

اإىل  ال��ت��اري��خ  ال��ق��راء، م��ن ه��واة  �صتجذب 

ع�صاق الريا�صة اإىل ع�صاق الطعام، حيث 

مثل  وغريبة،  م�صلية  موا�صيع  يت�صمن 

الأخ����ط����اء الإم���ائ���ي���ة والأك������ل امل���ف���رط، 

احل��رب  مثل  ج��دي��ة،  اأك��ر  موا�صيع  اإىل 

كلها  جتتمع  وال�صجن،  الثانية  العاملية 

عدد  ح��ول  ف�صول  اأك��ر  ال��ق��ارئ  لتجعل 

التي رمبا مل  املو�صوعات  ل يح�صى من 

ي�صبق لهم مواجهتها من قبل.

�الأعمى �ل�شفاح 

وت��ن�����ص��ج م���ارغ���ري���ت اآت������وود يف رواي����ة 

 705 يف  تعر�صها  التي  الأعمى(  )ال�صّفاح 

الغام�ش  ال�����ّص��رد  م��ن  خ��ي��وًط��ا  ���ص��ف��ح��ة، 

وعنيفة،  فاتنة  رواي��ة  يف  بالرومان�صّية، 

���ة مب�������وٍت غ��ام�����ش  ح���ي���ث ت����ب����داأ ال���ق�������صّ

�صاّبة تدعى  له  تعّر�صت  انتحار-  -�ُصبهة 

ذل��ك  وب���ع���د   ،1945 ع����ام  ت�����ص��اي�����ش  ل�����ورا 

ذكريات  اآيري�ش  اأختها  ت�صتعيد  ب�صنوات، 

ط��ف��ول��ت��ه��م��ا م���ًع���ا، وال���وف���ّي���ات ال��درام��ّي��ة 

ال���ت���ي ت��ت��ح��دث ح����ول ت���اري���خ ع��ائ��ل��ت��ه��م��ا 

رواية  وح�صدت  الأط��وار،  غريبة  الغنّية 

" ال�صفاع الأعمى" جائزة مان بوكر عام 
2000، كما تعد من بني اأف�صل 100 رواية 

يف القرن الع�صرين ح�صب ت�صنيف جملة 

اأدب��ي��ة  ب��اأن��ه��ا رائ��ع��ة  ال��ت��ي و�صفتها  ت���امي، 

بديعة اإن�صانية  وملحمة 

�لذكية  �لتكنولوجيا 

وعوملة �الأدب

ي��اأت��ي ك��ت��اب " ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ذك��ي��ة 

النقاد  اأمام  املجال  الأدب" ليفتح  وعوملة 

الرقمي،  ب��الإب��داع  واملعنيني  والدار�صني 

نقدي  خطاب  م��ن  يطرحه  م��ا  لتاأ�صي�ش 

ي��ق��وم ع��ل��ى حت��ل��ي��ل الأع���م���ال الإب��داع��ّي��ة 

حت��ل��ي��ًا غ���ري م�����ص��ب��وق اإل����ي����ه، وم��ل��ت��ف��ت��اً 

ا�صتخدمت  جديدة  اإبداعية  اأ�صكال  اإىل 

ت��ق��ن��ي��ات ك��ت��اب��ة ت��وظ��ف ف��ي��ه��ا ال��و���ص��ائ��ط 

امل���ع���ا����ص���رة، وامل�������ص���ام���ني ال���ت���ي اح���ت���وت 

ع���ل���ي���ه���ا، وه�����ي اأع����م����ال ن���ا����ص���ج���ة، وم���ن 

وف��ق  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ت��ت��ط��ور يف  اأن  امل���ت���وق���ع 

وي�صتهدف  نف�صها،  التكنولوجيا  ت��ط��ّور 

ال��ك��ت��اب الأع���م���ال الأدب���ي���ة ال��ت��ي ن�����ص��اأت 

ال��ذك��ي��ة،  بالتكنولوجيا  الل��ت��ق��اء  بفعل 

تعد  حيث  العوملة  ع�صر  يف  ج��اءت  والتي 

جتلياتها  اإحدى  هي  املعا�صرة  الو�صائط 

واأقوى اأدواتها يف اإحداث التحولت على 

جميعها. الأ�صعدة 

196 �صفحة  املكون من  الكتاب  ويقدم 

التحولت  حول  عاماً  مدخًا  بدايته  يف 

ال���ت���ي اأح���دث���ت���ه���ا ال���ع���ومل���ة م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة واحل�����ص��اري��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

ال���ب���اب الأول  ب��ع��ده��ا وي���ت���ن���اول  ل��ي��ن��ت��ق��ل 

والذي يتحدث عن " الو�صائط املعا�صرة 

ال��ث��اين  ال��ب��اب  اإىل  ث��م  م��ن  ال�صعر"،  يف 

وال��������ذي ي���ح���م���ل ع����ن����وان " ال���و����ص���ائ���ط 

الباب  اإىل  لينتقل  النر"  يف  امل��ع��ا���ص��رة 

الثالث والأخري الذي يناق�ش" الو�صائط 

املعا�صرة يف الأدب".

�لعودة �إىل �مل�شتقبل

يف  القبي�صي  حممد  الكاتب  يتحدث  

روايته " العودة اإىل امل�صتقبل"، وهي من 

روايات اخليال العلمي  عن حقبة زمنية 

م�صتقبلية قد تعي�صها الأجيال اجلديدة، 

لطبيعة  ت�������ص���ّوراً  ���ص��ط��وره��ا  يف  وي��ر���ص��م 

احل��ي��اة يف ه���ذه احل��ق��ب��ة، ح��ي��ث ي��ت��وّق��ف 

الزمن عن اجلري اإىل الأمام، ويعود اإىل 

ما�صيه  م��ن  �صيًئا  ا�صتذكر  ك��اأّن��ه  ال���وراء 

ف���راح يبحث ع��ن��ه م��ن ج��دي��د، وت��ت��ح��ّول 

اإىل  اإل��ك��رون��ي��ٍة  عا�صفٍة  ب�صبب  الأر����ش 

من  الإلكرونيات  وتختفي  �صابق،  ع�صٍر 

حتتويها  التي  الو�صائل  وتتعّطل  نوٍع  كّل 

وت�������ص���ت���خ���دم���ه���ا، وح������ني ت���خ���ت���ف���ي ه���ذه 

وي�صبح  احل��ي��اة،  من��ط  يتغرّي  ال��و���ص��ائ��ل، 

احللم الب�صري هو العودة اإىل الغد، تدور 

اأحداث الرواية التي تاأتي يف 269 �صفحة 

العام  ثمانية ع�صر جزء يف  اإىل  ومق�صمة 

وقوع  �صنة من  بعد خم�صني  اأي  م،   2150

ال���ذي مت��ث��ل يف عا�صفة  الأك����ر  احل���دث 

وكان  الأر���ش،  �صربت  �صاملة  اإلكرونية 

ذلك احلدث �صرباً من �صروب اخليال.

�مل�شتعملة �لكتب  بائع 

ت�����ص��رد ال���رواي���ة امل��رج��م��ة م��ن الأدب 

الرو�صي "بائع الكتب امل�صتعملة"، للكاتب 

اأول��ي��غ��وف��ي��ت�����ش م��ال��ك��وف، وت��رج��م��ة عياد 

عيد، ق�صة يوم ممطر يف ف�صل اخلريف 

حيث اختباأ النا�ش حتت واقيات الأك�صاك 

الأقرب لهم، وكان يقف هناك  واملحات 

�صخ�ش يدعى "اأندريه" عند حمله لبيع 

امل�صتعملة، وراح يراقب ما يجري  الكتب 

حوله ب�صيء من البتهاج الذي ل ميكن 

ي�صاأ  لكنه مل  ب��ارداً  اجل��و  وك��ان  تف�صريه، 

اأن يغلق الباب فالباب يف�صل بني عاملني 

ومتعب،  خ��ارج��ي  "اأحداهما  خمتلفني 

دوماَ" وه��و  وم��ده�����ش  ���ص��اح��ر  وال���ث���اين 

عامل الكتب املو�صوعة على رفوف حمله 

ال�صغري اخلا�ش. 

وي��و���ص��ع ه����ذا ال��ك��ت��اب ال�����ذي اع��ت��م��د 

وياأتي  العلمي،  واخليال  اخليال  اأ�صلوب 

العربي  القارئ  230 �صفحة بني يدي  يف 

يف  من�صور  هو  ما  منها  متفرقة،  ق�ص�صا 

وق�ص�ش  اأي���دون���ا  "�صراب  ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب 

الكتاب  يف  من�صور  هو  ما  ومنها  اأخرى"، 

امل��ت��ب��ق��ي��ة  وال���ق�������ص�������ش  "املدة"  ال����ث����اين 

م��ن�����ص��ورة يف جم���ات رو���ص��ي��ة م��ت��ف��رق��ة، 

11 ق�����ص��ة وه���ي  ال���ك���ت���اب  ح���ي���ث ي��ح��م��ل 

العائلة"  و"بيت  الكتاب"،  "بائع  ق�صة 

و"التل�صكوب"،  و"املقراب"،  و"اإيليت�ش"، 

و"�صباح  يوريف"،  ب��ا���ص��ك��ا  و"ارتقاء 

�صتيبانيت�ش"، "دفعة امل�صاجني"، و"كي�ش 

البابا نويل"، و"يجب اأن نعي�ش"، و"�صت 

وخم�صون حتت ال�صفر".

انطلقت مبادرة "األف عنوان وعنوان" 

2016، حتت  الثقافية الفكرية يف فراير 

املحتوى"،  ل��ن��ري  الفكر  "ندعم  �صعار 

الأوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ح��ي��ث 

ت��ع��زي��زاً  اإم����ارات����ي،  ك��ت��اب   1001 اإ����ص���دار 

ل��اإن��ت��اج امل���ع���ريف وال��ف��ك��ري يف ال���دول���ة، 

امل���ب���ادرة عن  اأع��ل��ن��ت   2017 ن��وف��م��ر  ويف 

من  ي��ن��اي��ر  ويف  الأوىل،  مرحلتها  خ��ت��ام 

2018، انطلقت املرحلة الثانية من  العام 

اأهداف ت�صعى من خالها  املبادرة �صمن 

اإم��ارات��ي طبعة  1001 عنوان  اإ���ص��دار  اإىل 

700 عنوان لدور الن�صر التي  اأوىل، منها 

ت��ن��درج حت��ت م��ظ��ل��ة ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���ص��ري��ن 

مل��وؤل��ف��ني  ع����ن����وان  و301  الإم�����ارات�����ي�����ني، 

اإماراتيني.

االأنباط ــ  وكاالت 

ع������اًم������ا،   130 م�������ن  ي������ق������رب  م�������ا  م�����ن�����ذ 

 Elio الإي�������ط�������ايل  امل�������ص���ت���ك�������ص���ف  و������ص�����ل 

ال��ت��اري��خ  م��ت��ح��ف  اإىل   Modigliani
ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ج���ن���وة م���ع ���ص��ح��ل��ي��ة م���ع ق��رن 

اأنه وجدها يف غابات  ورد  اأنفها،  على طرف 

حتى  مثلها  اأح���د  ي��ر  مل  ول��ك��ن  اإندوني�صيا. 

ت�����ص��م��ي��ة  ي���وم���ن���ا ه������ذا. يف وق�����ت لح������ق، مت 

ال�����زواح�����ف ع���ل���ى �����ص����رف ال����ع����امل ���ص��ح��ل��ي��ة 

 Harpesaurus( م����ودي����ج����ل����ي����اين 

القرن.  اأو تنني وحيد   ،)modiglianii
ولكن   ،ScienceNews موقع  ح�صب   ،

القرن  العلماء �صحلية وحيد  اكت�صف  حديثاً 

يف ج���زي���رة ���ص��وم��ط��رة، ال��ت��ي مل ي���ر ع��ل��م��اء 

130 عاماً تقريباً. الأحياء مثلها منذ 

الأح�����ي�����اء  ع�������امل  ع�����ر   ،2018 ع�������ام  يف 

ميتة  زواح��ف  على  بوترا،  اأده��ا  ت�صايرونا�ش 

يف م��ن��ط��ق��ة ���ص��وم��ط��رة اجل��ب��ل��ي��ة م���ع زائ���دة 

مم��ي��زة ع��ل��ى وج��ه��ه��ا. ق��ب��ل ذل����ك، اف��ر���ش 

اأن الأن�������واع ق���د ان��ق��ر���ص��ت  ب��ع�����ش ال��ع��ل��م��اء 

اأخ��رى  م��رة  بوترا  ذه��ب  ذل��ك،  بعد  بالفعل، 

ل��� ح���ي���ني  ل���ي���ج���د مم���ث���ل���ني  اجل�����زي�����رة  اإىل 

 .Harpesaurus modiglianii
ك��ان ع��امل الأح��ي��اء حم��ظ��وًظ��ا، ووج���د على 

الأ�صجار �صحلية خ�صراء زاهية. قام  اإحدى 

و�صاهد  وت�صويره  احل��ي��وان  بقيا�ش  ال��ع��امل 

�صلوكه قبل اإطاقه يف الرية.

م��ق��ارن��ة ب��احل��ي��وان ال���ذي مت ت��ق��دمي��ه يف 

القرن احلي  تنني وحيد  كان  متحف جنوة، 

ل���ه ل���ون م�����ص��رق، وال�����ذي ي��خ��ت��ل��ف اع��ت��م��اًدا 

ق��رن  اإىل  بالنظر  امل��ح��ي��ط��ة،  ال��ن��ب��ات��ات  ع��ل��ى 

ال�����ص��ح��ل��ي��ة، ت��ع��ّرف ال��ع��امل ع��ل��ى ال��ف��ور على 

�صحلية موديجلياين. يقول: »هذا هو النوع 

علي  ق��رن  بها  ال��ت��ي  ال�صحايل  م��ن  ال��وح��ي��د 

الأنف املوجود يف �صمال �صومطرة«.

تلك  م��ع  ال�صحلية  الأح���ي���اء  ع���امل  ق���ارن 

اأنها تنتمي  1933، وعر على  املو�صوفة عام 

م��ت��ح��ف  امل����وج����ودة يف  الأن��������واع.  ن��ف�����ش  اإىل 

واأ�صبحت  �صاحب،  اأزرق  لونها  ولكن  جنوة 

اللون  بينما  املعر�ش  لتخزين  نتيجة  كذلك 

اأخ�صر. لل�صحلية  الطبيعي 

 ،Putraو  Amarasinghe
م���������ص����روران ب���الك���ت�������ص���اف، ل��ك��ن��ه��م��ا ق��ل��ق��ان 

ي��ق��ول  ح��ي��ث  الأن�����واع  ه���ذه  م�صتقبل  ب�����ص��اأن 

اأم���ارا����ص���ي���ن���غ: »مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال�����ص��ح��ل��ي��ة 

كبرية  اإزال��ة  وهناك  املحمية،  املنطقة  خ��ارج 

من الغابات يف اأماكن تواجدها«.

مختارات أدبية عربية وعالمية للقراءة

العثور على تنانين وحيد القرن لم تشاهد منذ 130 عامًا

االنباط - وكاالت

ك�صفت وكالة نا�صا عن خطط لإطاق 

مركبة متجولة اإىل املريخ ال�صهر املقبل 

الكوكب  يف  احلياة  عامات  عن  للبحث 

الأحمر. وبح�صب موقع »مريور«، فمن 

»بر�صريان�صان�ش  املركبة  اإط��اق  املقرر 

الف�صاء  ل��وك��ال��ة  التابعة  امل��ري��خ«  روف���ر 

20 يوليو، وتتمثل املهمة الرئي�صية  يوم 

احلياة  عامات  عن  البحث  يف  للرحلة 

�صتجمع  ولكنها  ال��ق��دمي��ة،  امل��ي��ك��روب��ي��ة 

وت��خ��زن ع��ي��ن��ات م��ن ال�����ص��خ��ور وال��غ��ب��ار 

املريخية.

با�صتخدام  امل��ري��خ  يف   العينات  جمع 

متجولة مركبة 

���ص��ي��ت��م اإط������اق امل���رك���ب���ة م���ن م��رك��ز 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  للف�صاء  ك��ن��ي��دي 

الأم������ري������ك������ي������ة ع�����ل�����ى م�������ن �������ص������اروخ 

 United Launch Alliance
تبلغ  رح��ل��ة  �صتكمل  ث��م   ،Atlas V
اأن  ق��ب��ل  امل���ري���خ،  اإىل  م��ي��ل  م��ل��ي��ون   34

 18 يف   Jezero Crater يف  تهبط 

بريدن�صتاين«  »جيم  قال   ،2021 فراير 

نا�صا  كانت  عاماً،   51 »قبل  نا�صا:  مدير 

لأول  النهائية  ال�صتعدادات  يف  عقيمة 

نقف  واليوم  القمر.  �صطح  على  هبوط 

ع��ل��ى ع��ت��ب��ة حل��ظ��ة ���ص��خ��م��ة اأخ������رى يف 

كوكب  يف  العينات  جمع  ال�صتك�صاف: 

املريخ"

ك����ان ق���د مت الإع�������ان ع���ن م�����ص��روع 

املريخ 2020 لأول مرة يف دي�صمر 2012، 

ل��ك��ن ف��ر���ش الإط����اق ك��ان��ت حم���دودة، 

ل��ل��م��وا���ص��ع  "»ظراً  ن���ا����ص���ا:  واأو����ص���ح���ت 

لبع�صها  وامل����ري����خ  ل����اأر�����ش  ال��ن�����ص��ب��ي��ة 

ال��ب��ع�����ش، ف����اإن ف��ر���ش الإط������اق ت��اأت��ي 

توجه  يتم  مل  واإذا  فقط،  �صهراً   26 كل 

ال�صيف،  ه��ذا  املريخ  كوكب  اإىل  امل�صبار 

حتى  الن��ت��ظ��ار  امل�����ص��روع  على  ف�صيتعني 

اأخ��رى،  م��رة  للمحاولة   2022 �صبتمر 

الأه��داف  على  خطري  ب�صكل  يوؤثر  مما 

نا�صا ل�صتك�صاف  املدى لرنامج  طويلة 

امل����ري����خ وي����زي����د م����ن خم����اط����ر امل��ه��م��ة 

الإجمالية."

ت��اأم��ل وك��ال��ة ن��ا���ص��ا اأن ت�����ص��اع��د ه��ذه 

ل�صتك�صاف  الطريق  متهيد  يف  العينات 

امل�صتقبل  يف  الأح��م��ر  للكوكب  الإن�����ص��ان 

مهمة  »اإن  ن��ا���ص��ا:  واأ���ص��اف��ت  ال��ق��ري��ب، 

ب��رن��ام��ج  م����ن  ج�����زء  ه����ي   2020 امل����ري����خ 

كو�صيلة  القمر  اإىل  مهام  يت�صمن  اأكر 

للكوكب  الب�صر  ل�صتك�صاف  للتح�صري 

ال��ف�����ص��اء  اإع�����ادة رواد  الأح���م���ر، مب��ه��م��ة 

�صتوؤ�ص�ش   ،2024 عام  بحلول  القمر  اإىل 

وكالة نا�صا وجوداً ب�صرياً م�صتداماً على 

2028 من  ب��ح��ل��ول ع���ام  ال��ق��م��ر وح��ول��ه 

القمر  ل�صتك�صاف  نا�صا  خطط  خ��ال 

ع���ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج اأرمت���ي�������ش وال����ذي 

م���ن خ��ال��ه ���ص��ت��ح��ط وك���ال���ة ن��ا���ص��ا اأول 

ام����راأة ورج���ل اآخ���ر ع��ل��ى ال��ق��م��ر بحلول 

مبتكرة  تقنيات  با�صتخدام   ،2024 ع��ام 

ل�صتك�صاف املزيد من �صطح القمر«.

ناسا تستعد للمريخ بحثًا عن الحياة

�ل�شبت    4  /  7  / 2020

أهم أسئلة الذكاء في المقابالت الشخصية

االنباط - وكاالت

»ال����ذك����اء ال��ع��اط��ف��ي اأح�����د م��ف��ات��ي��ح 

القتبا�ش  ذل��ك  ورد  ال��ب��اه��ر«،  ال��ن��ج��اح 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة  امل��دي��ر  ل�����ص��ان  ع��ل��ى 

Container Store، كيب تيندل 
 Business م��وق��ع  م��ع  ل��ه  ل��ق��اء  يف 

ال����ذك����اء  الإخ��������ب��������اري،   Insider
ع��ل��ى  ال�����ق�����درة  ه�����و   EQ ال���ع���اط���ف���ي 

ال��ع��واط��ف وال��ت��ح��ك��م بها  اإىل  ال��ت��ع��رف 

ع��دد  ي��ت��زاي��د  م��ه��ارة،  وه���ي  وتقييمها، 

تقييمها  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 

بها،  الوظائف  �صغل  اإىل  املتقدمني  يف 

اأ�صئلة تقي�صها.  وذلك عن طريق و�صع 

بالوظائف  اللتحاق  متقدمو  يتعر�ش 

ال�������ص���اغ���رة دائ�����م�����اً خ������ال امل���ق���اب���ات 

التي حتتاج  الأ�صئلة  ال�صخ�صية لبع�ش 

���ص��رع��ة ب��دي��ه��ة وذك����اء، ال��دك��ت��ور اأمي��ن 

ير�صد  الإداري��ة  التنمية  خبري  ده�صان 

يتم  التي  الذكية،  الأ�صئلة  م��ن  بع�صاً 

ال��ع��م��ل  ال��ب��اح��ث��ني ع���ن  اإىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا 

خ���ال م��ق��اب��ات ال��ع��م��ل ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، 

اأهمها: ومن 

الأ�صئلة الذكية خال مقابات 

ال�صخ�صية العمل 

ما �أ�شكال �لرتفيه يف حياتك؟

ت��ت��ن��وع اأ���ص��ك��ال ال��رف��ي��ه م��ن اإن�����ص��ان 

لآخ����������ر، وق�������د ت���ك�������ص���ف ع�����ن ج����وان����ب 

م���ن ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه؛ ف��م��ن ي��ق�����ص��ي وق��ت��ه 

ال��رف��ي��ه��ي ع��ل��ى ال��ق��ه��وة ك��ل ي���وم على 

الأرجح اإن�صان �صلبي اأو ك�صول.

ما هي عاد�تك �ل�شخ�شية 

�لتي خدمتك جيدً�؟

ي��ق��ول امل��ث��ل، اأف�����ص��ل ع���ادة ل ع���ادة، 

حتقيق  يف  ت�صاعد  ال��ع��ادات  بع�ش  لكن 

ال���ن���ج���اح؛ ف���م���ث���ًا، ع�����ادة ال���ص��ت��ي��ق��اظ 

مبكراً يف وقت كر فيه ال�صاهرون اأمام 

التلفاز عادة �صحية.

ما مدى قبولك لطلب �مل�شاعدة 

من �الآخرين؟

ق����د ي��ت��ج��ن��ب ب��ع�����ش ال���ن���ا����ش ط��ل��ب 

امل�صاعدة من الآخرين؛ لأنهم يرون اأن 

مناف  وه��ذا  �صاأنهم،  من  يقلل  الطلب 

ي�صعى  ال����ذي  ف��ال�����ص��خ�����ش  ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة؛ 

واثقاً  الغالب  يكون يف  امل�صاعدة  لطلب 

ميكن  ما  يعلم  اأن��ه  لدرجة  نف�صه،  من 

م�����ص��اع��دة  اإىل  ف��ي��ه  ي��ح��ت��اج  وم���ا  اأداوؤه 

الآخ���ري���ن، ك��م��ا اأن����ه ي����درك اأن اأف�����ص��ل 

عمل هو اجلماعي.

ما مدى اإجادتك طلب امل�صاعدة؟

ال���ن���ا����ش طلب  ب��ع�����ش  ي��ج��ي��د  ق���د ل 

يطلب  قد  املثال،  �صبيل  على  امل�صاعدة، 

اأح���د  يف  ت�������ص���اع���ده  اأن  اأح����ده����م  م���ن���ك 

يحتاج  ما  اأن  تفاجاأ  لكنك  امل�صروعات، 

اإىل م�صاعدته، هو اأن تنجز له امل�صروع 

بدًل منه.

�ذكر و�حدة من �ملعارك 

�لد�خلية �لتي تخو�شها يوميًا؟

داخلية  م��ع��ارك  يخو�ش  اإن�����ص��ان  ك��ل 

املعارك  لكن  ال��وق��ت،  وخ��ارج��ي��ة ط��وال 

الكثري  وتك�صف  واأعمق  اأكر  الداخلية 

ع���ن ال��ن��ف�����ش ال��ب�����ص��ري��ة، ق���د ل ي��رغ��ب 

ال�صوؤال،  ذلك  على  الإجابة  يف  كثريون 

الأ�صياء  اإي�صاح بع�ش  باأ�ش من  لكن ل 

بالوظيفة. املتعلقة 

ما �لذي يغ�شبك؟

ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال: ه���ل الن��ت��ق��اد 

اأن�����واع  اأي  ل��ك��ن  ب��ال��ط��ب��ع،  ي��غ�����ص��ب��ك؟ 

�صخ�صية  اأن��ت  ه��ل  يغ�صبك؟  الن��ت��ق��اد 

الإج��اب��ة  م�����ص��رة؟  ح�صا�صية  ح�����ص��ا���ص��ة 

على تلك الأ�صئلة تك�صف يف الواقع عن 

قوة �صخ�صيتك وثقتك يف نف�صك.

�ملهام �أهم عندك، �أم 

و�لعو�طف؟ �الأ�شخا�ص 

عملك  تعطل  اإذا  امل��ث��ال  �صبيل  على 

���ص��م��ن ال��ف��ري��ق ب�����ص��ب��ب م���ر����ش زم��ي��ل 

العمل  م��غ��ادرة  اإىل  ا���ص��ط��راره  اأو  ل��ك 

باكراً، هل ت�صعر بال�صتياء منه/منها؟ 

ال�����ص��وؤال يو�صح هل  ه��ذا  الإج��اب��ة على 

بالعاقات  اأم  بالنتائج  اأكر  تهتم  اأنت 

الإن�������ص���ان���ي���ة، والأف���������ص����ل ه����و حت��ق��ي��ق 

التوازن بني الأمرين.

من املهم اأن تفهم مناط الأ�صئلة التي 

ب��ل يف  ال��ت��وظ��ي��ف؛  ل��ك م�����ص��وؤول  يوجهها 

عليها،  الإج��اب��ة  اأج��ل  م��ن  ع��ام��ة،  حياتك 

ر لها اإجابات  اقراأ الأ�صئلة املذكورة، وح�صّ

�صيفيدك  ه��ذا  املقابلة،  اإىل  الذهاب  قبل 

يف  ب��ل  فح�صب؛  عليها  الإج���اب���ة  يف  لي�ش 

يف  والعاطفية  الذهنية  ق��درات��ك  تطوير 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأ���ص��خ��ا���ش، وه���ذا ل �صك 

عن  النظر  بغ�ش  الناجحني،  �صفات  من 

فوزك بالوظيفة من عدمه.
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االنباط-وكاالت

اق��رح��ت ���س��وي�����س��را م���وؤخ���ًرا ال��ت��و���س��ط 

يف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،   - فل�سطينية  ق��م��ة  لعقد 

حم���اول���ة حل���ل اأزم�����ة ال�����س��م وا���س��ت��ئ��ن��اف 

املفاو�سات بني الطرفني

وب��ح�����س��ب م��وق��ع ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت، 

�سوي�سرا  رئي�س  �سوماروغا  �سيمونيتا  فاإن 

اأج����رت خ���ال الأي�����ام امل��ا���س��ي��ة حم��ادث��ات 

ه��ات��ف��ي��ة م���ع روؤوف������ني ري��ف��ل��ني ال��رئ��ي�����س 

الفل�سطيني  الرئي�س  الإ�سرائيلي، وكذلك 

الأردين  العاهل  وك��ذل��ك  عبا�س،  حممود 

ق�سية  خ��ال��ه��ا  ناق�ست  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

بالقلق  ت�سعر  ب��اده��ا  اأن  واأك���دت  ال�����س��م، 

جت���اه ه���ذه اخل��ط��وة ال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن اأن 

اإىل العنف وعدم ال�ستقرار، وباأنها  توؤدي 

خطوة ل تتما�سى مع القانون الدويل

���س��وي�����س��را  اأن  �����س����وم����اروغ����ا  واأك����������دت 

بني  ودائ����م  ع���ادل  ���س��ام  لتحقيق  ت�����س��ع��ى 

على  يقوم  والفل�سطينيني  الإ�سرائيليني 

ح��ل ال��دول��ت��ني واأ���س��ا���س ال��ق��ان��ون ال��دويل 

اأن  م�����وؤك�����دًة  امل���ت���ح���دة،  الأمم  وق���������رارات 

احل��دودي  بالتغيري  تعرتف  لن  �سوي�سرا 

ما مل يتم يتفق الطرفان على ذلك

االنباط-وكاالت

ق������ال امل���ح���ل���ل ال���ع�������س���ك���ري يف ���س��ح��ي��ف��ة 

خافا  اإن���ه  ه��رئ��ي��ل،  ع��ام��و���س  “هاآرت�س”، 
لبع�س ال��ت��ق��اري��ر يف و���س��ائ��ل الإع������ام، ف��اإن 

بني  والأم���ن���ي  امل����دين  بالتن�سيق  ال��ق��ط��ي��ع��ة 

ال�سلطة الفل�سطينية و”اإ�سرائيل” تكاد تكون 

مطلقة هذه املرة

وكان رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود 

عبا�س، قد اأعلن عن وقف التعامل بالتفاقيات 

ب��ني اجل��ان��ب��ني، يف اأي��ار/م��اي��و امل��ا���س��ي، على 

ال�سم،  خمطط  ع��ن  نتنياهو  اإع���ان  خلفية 

“وعبا�س، لي�س كما يف ت�سريحات �سابق، يهتم 
بتطبيق تعليماته ب�سكل حازم«

واعترب هرئيل اأن هذا الو�سع يعّقد ب�سكل 

كبري ال��و���س��ع امل���ي���داين. وط����وال ال�����15 عاما 

امل��ا���س��ي��ة، ع��ن��دم��ا ك���ان اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

يدخل اإىل مناطق A اخلا�سعة لل�سلطة من 

اأج��ل تنفيذ حمات اعتقال مطلوبني، اهتم 

الأمن  اأجهزة  باإباغ  الع�سكرية  الألوية  قادة 

الفل�سطينية باأن جتمع اأفرادها يف قواعدهم، 

لامتناع عن ا�ستباكات م�سلحة، ومت احلفاظ 

ع��ل��ى ه����ذا الإج�������راء ح��ت��ى م��ط��ل��ع الأ���س��ب��وع 

احلايل، ولكن عندها، باأمر من اأعلى، مل يعد 

ر�سائل  ي�ستقبلون  الفل�سطينيني  ال�سباط 

الوات�ساب من الإ�سرائيليني

واأ����س���اف ه��رئ��ي��ل اأن����ه ع��ل��ى اإث����ر ذل����ك، مل 

القرى  اإىل  ق��وات  نقل  ال�سلطة  باإمكان  يعد 

مدنية  ل�سيطرة  )اخلا�سعة   ،B املناطق  يف 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة(،  اأم��ن��ي��ة  و���س��ي��ط��رة  فل�سطينية 

اأح����داث جنائية، لأن  م��ع  التعامل  اأج���ل  م��ن 

“اإ�سرائيل”،  مع  بتن�سيق  منوط  الأم��ر  ه��ذا 

و���س��ارة،  امل��دين متنوعة  امل��ج��ال  والتبعات يف 

ب����دءا م���ن ت���اأخ���ري ع���اج���ات ط��ب��ي��ة وان��ت��ه��اء 

ب��اآلف ال��رزم القادمة من خارج الباد، التي 

ترف�س ال�سلطة اأخذها من فروع الربيد يف 

“اإ�سرائيل” واإي�سالها اإىل ال�سكان
جي�س  ت��وق��ع��ات  اأن  اإىل  ه��رئ��ي��ل  وخ��ل�����س 

الحتال الإ�سرائيلي قاطعة، اأي خطوة �سم، 

حتى لو تركزت على منطقة �سغرية ن�سبيا، 

�ستوؤثر على الو�سع امليداين، وحتريك حاجز 

مقاومة  مبظاهر  �سيقابل  املثال،  �سبيل  على 

عنيفة من جانب الفل�سطينيني. وبعد �سنوات 

م���ن ال���ام���ب���الة، ورغ����م ال��ق��ل��ق م���ن ك��ورون��ا 

والأزم�����ة الق��ت�����س��ادي��ة، ق��د ي��خ��رج اجلمهور 

الح��ت��ك��اك  و���س��دة  ال�����س��وارع.  اإىل  ال�سفة  يف 

ال�سم،  عمق  مثل  عديدة،  مبتغريات  متعلق 

والتعبري العملي له ومدى ا�ستعداد ال�سلطة 

الفل�سطينية لتبادل ال�سربات مع “اإ�سرائيل«

االنباط-وكاالت

م�ستوى  على  م�سادرة  عملية  اأك��رب  الإيطالية  ال�سرطة  نفّذت 

العامل ملخدرات “الأمفيتامني” اأو ما يعرف بحبوب الكبتاغون، مت 

ت�سنيعها من قبل تنظيم “داع�س” يف �سوريا. وقد اأوقفت ال�سحنة 

�سالرينو  م��رف��اأ  يف  ي��ورو  مبليار  قيمتها  وت��ق��در  طناً   14 تبلغ  التي 

جنوب مدينة نابويل

واأعلنت ال�سرطة اأنها �سادرت كمية قيا�سية من “الأمفيتامني” 

تبلغ 14 طناً ب�سكل 84 مليون حبة كبتاغون اأنتجها تنظيم “داع�س” 

يف �سوريا

املالية  ال�سرطة  قائد  نابوليتانو  دومينيكو  الكولونيل  واأ���س��ار 

م�����س��ادرة  ع��م��ل��ي��ة  “اأكرب  اأن���ه���ا  اإىل  امل��ا���س��ي  الأرب����ع����اء  ن���اب���ويل  يف 

بها قوات �سرطة على امل�ستوى العاملي« “اأمفيتامني” تقوم 
واأو�سحت ال�سرطة يف بيانها اأن “العملية متت يف مرفاأ �سالرينو 

بيان  واأ���س��اف  يورو”.  مليار  ال�سوق  يف  وقيمتها  نابويل  جنوب  يف 

ال�سرطة “نعلم اأن تنظيم داع�س ميّول اأن�سطته الإرهابية اخلا�سة 

لهذا  وب��ات  �سوريا،  يف  ت�سنع  التي  ب��امل��خ��درات  الجت���ار  وخ�سو�ساً 

ال�سبب اأكرب منتج عاملي لامفيتامينات يف ال�سنوات املا�سية«

كما اأكد حمققون اأن احلبوب كان عليها ختم “كبتاغون” وهو 

قبل  من  ي�ستخدم  ما  وغالباً  امل��خ��درات  خانة  �سمن  م�سنف  دواء 

مقاتلي “داع�س” خال القتال

املخدرات موجودة يف ثاث  الإيطايل، كانت  التحقيق  وبح�سب 

حاويات م�سبوهة تت�سمن لفائف اأوراق معدة لا�ستخدام ال�سناعي 

وعجات حديدية

اإىل  ال�سحنة كانت �سرت�سل  “ل ريبوبليكا” اأن  وكتبت �سحيفة 

�سركة �سوي�سرية مقرها لوغانو ميلكها اإيطاليون

الأرج��ح  على  املوؤلفة من طبقات عدة )م�سنعة  اللفائف  وه��ذه 

وقد  1،40 مرت.  ح��واىل مرتين وقطرها  ارتفاعها  يبلغ  اأملانيا(  يف 

بعدما  منها  كل  يف  احلبوب  من  كيلوغراماً   350 ح��واىل  اإخفاء  مت 

و�سعت يف الطبقات الداخلية من دون اأن تر�سدها اأجهزة الك�سف. 

كما كانت العجات احلديدية العماقة مليئة باحلبوب

يقف  اإجرامية  جماعات  “حتالفاً” ي�سم  اأن  املحققون  ويعترب 

تلبية  على  ق���ادرة  مليوناً  ال����85  احل��ب��وب  لأن  العمليات  ه��ذه  وراء 

حاجات �سوق اأوروبية اأكرب من حاجة ال�سوق الإيطالية، وقد يتعلق 

الأمر ب�”كارتل” ملافيا نابويل

وق���ب���ل اأ���س��ب��وع��ني ك���ان���ت وح�����دة ال��ت��ح��ق��ي��ق ن��ف�����س��ه��ا يف ن��اب��ويل 

اإخفاء  مت  األب�سة  حاوية  ر�سدت  املنظمة  اجلرمية  يف  املتخ�س�سة 

ك��ي��ل��وغ��رام من  احل�����س��ي�����س و190  م���ن  ك��ي��ل��وغ��رام   2800 ب��داخ��ل��ه��ا 

الأمفيتامينات على �سكل اأكرث من مليون حبة

وقد لفتت هذه ال�سحنة ا التي بعثتها �سركة �سورية انتباه رجال 

اجلمارك لأنها كانت مر�سلة اإىل ليبيا عرب �سركة �سوي�سرية. وكانت 

احلاويات الثاث اجلديدة التي مت احتجازها اليوم الأربعاء مر�سلة 

كذلك من ال�سركة ال�سورية نف�سها اإىل املوؤ�س�سة ال�سوي�سرية نف�سها

العملية  اإن  نابوليتانو  دومينيكو  اجلمارك  �سرطة  عقيد  وق��ال 

ميناء  ويقع  العامل«  لاأمفيتامينات يف  “اأكرب عملية �سبط  كانت 

اأن  يف  وي�ستبه  التقليدية  الإي��ط��ال��ي��ة  امل��اف��ي��ا  منطقة  يف  �سالرينو 

اجلرمية املنظمة منذ فرتة طويلة ت�سيطر على املخدرات القادمة 

اإىل امليناء

وقال بيان لل�سرطة اإن الكابتاغون ُعرف با�سم “خمدر اجلهاد” 

ب��ع��د ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه يف خم��اب��ئ ل��ل��م��ت�����س��ددي��ن، مب���ا يف ذل����ك واح���د 

باتاكان  م�سرح  يف  �سخ�ساً   90 قتلوا  الذين  املت�سددون  ي�ستخدمه 

يف باري�س عام 2015

االنباط-وكاالت

يقف م�ستقبل الفل�سطينيني يف مدينة اأريحا 

قرار  ينتظرون  بينما  واخل���وف  الغمو�س  ره��ن 

اأبيب  ت��ل  �سم  وطريقة  موعد  ب�ساأن  اإ�سرائيل 

مل�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي املحيطة بهم، وهي 

خطوٌة حددتها “�سفقة القرن” الأمريكية، التي 

قد ترتك ال�سكان معزولني عن اأجزاء اأخرى من 

ال�سفة الغربية.

»ال�سم �سيخنقنا«

ل�سحيفة  �سبح،  عائ�سة  الفل�سطينية  تقول 

The Guardian الربيطانية، والتي كانت 
تبيع ورق العنب يف اأحد �سوارع اأريحا: “ال�سم 

العمر  من  البالغة  ال�سيدة،  تركب  �سيخنقنا”. 

54 عاماً، ال�سيارة الأج��رة من مدينة بيت حلم، 

لبيع منتجها يف اأريحا، لكنها تخ�سى اأن ت�سبح 

هذه الرحلة م�ستحيلة اإذا م�سى رئي�س الوزراء 

تنفيذ  يف  ق��دم��اً  نتنياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي 

خمططه. 

خطط  مناق�سة  يف  ب��ال��ب��دء  نتنياهو  تعهد 

الأول  يف  ال����وزراء  جمل�س  اجتماعات  يف  ال�سم 

من يوليو/متوز اجلاري، لكن اخلافات داخل 

حكومته اأخرت هذه اخلطط. 

وجادل بيني غانت�س، رئي�س ال��وزراء البديل، 

باأن خطط ال�سم يجب اأن تنتظر حلني التعامل 

تقارير  اأي�ساً  اأزم��ة فريو�س كورونا، وهناك  مع 

تفيد باأن الوليات املتحدة ت�سغط على نتنياهو 

لتقدمي �سيء للفل�سطينيني.

وت�سمنت مبادرة ال�سام الأمريكية، املن�سورة 

ُتظهر  خرائط  املا�سي،  الثاين  يناير/كانون  يف 

�سي�سبح  الأردن  وادي  واأن  جديدة،  م�ستعمرات 

جزءاً من الأرا�سي الإ�سرائيلية.

عزل اأريحا عن بقية مدن ال�سفة

ل��ك��ن م����دن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م��ث��ل اأري���ح���ا، 

املوجودة يف الوادي اخل�سيب بالقرب من احلدود 

الأردنية، �ستبقى خا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية. 

ويرف�س �سكان اأريحا هذا املقرتح، اإذ يواجهون 

خطر انف�سالهم عن اأر�سهم وعزلتهم عن بقية 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية.

ال����رباح، بينما ك��ان جال�ساً على  ن��وف��ان  ق��ال 

اإىل  املزارعني قد يحتاجون  اإن  باملدينة،  مقهى 

احل�سول على ت�سريح من اإ�سرائيل للذهاب اإىل 

اأرا�سيهم وريها.

واأ�ساف اأن الفل�سطينيني، الذين يعي�سون يف 

وادي الأردن، �سينف�سلون عن املدينة دون توفري 

اأي بدائل لهم، اإذ اإنهم لن يح�سلوا على اجلن�سية 

الإ�سرائيلية.

احتلت اإ�سرائيل ال�سفة الغربية خال حرب 

وادي  �سم  وتعترب   1967 ع��ام  يف  ال�ستة  الأي����ام 

الأردن خطوة �سرورية لها ولأمنها. لكن الرباح 

امة  واآخرين يف اأريحا يرون اأن هذه اخلطوة هَدّ

لإ�سرائيل لأنها �ست�سعل ا�سطرابات يف املدينة.

اأ�سامة  ق��ال  للمدينة،  الرئي�سي  امل��ي��دان  ويف 

�سيدر، 18 عاماً، اإن رد فعل الفل�سطينيني �سيوؤدي 

“لن يقبل  �سيدر:  انتفا�سة. وق��ال  اإىل ح��دوث 

النا�س هذه اخلطوة وقد يوؤدي هذا اإىل اندلع 

مظاهرات«.

التي  ال��ت��ح��ذي��رات  م��ع  �سيدر  راأي  وي��ت��واف��ق 

اأطلقها الأردن والأمم املتحدة باأن �سم الأرا�سي 

ق���د ي��ث��ري ���س��راع��ات يف امل��دي��ن��ة. ه����ددت عمان 

عربت  بينما  اإ�سرائيل  مع  عاقاتها  بتخفي�س 

الدول العربية الأخ��رى والحت��اد الأوروب��ي عن 

رف�سهم لهذه املخططات، لكن مل يت�سح بعد ما 

اإذا كانوا �سيتخذون اإجراءات للرد على اخلطط 

الإ�سرائيلية.

امل�ستوطنات

لكن قد يخف�س نتنياهو من �سقف طموحاته 

وق��د يركز  الأردن.  وادي  تاأجيل �سم  ب��اأن يقرر 

رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي، ب��دلً من ه��ذا، على 

امل�ستوطنني، الذين ي�سرون على �سم منازلهم 

لإ�سرائيل رغم اأن لديهم حتفظات جتاه مبادرة 

وا�سنطن.

تعرب مل�سقات يف م�ستوطنات، مثل عطريت 

الواقعة �سمال مدينة رام اهلل، مكتوب عليها “ل 

الرئي�سي  النقد  عن  لإقامة دولة فل�سطينية”، 

ل�سكان امل�ستعمرات جتاه اخلطة الأمريكية.

لكنهم يعون جيداً اأن عملية �سم امل�ستوطنات، 

ال��ت��ي ي��ع��ت��ربه��ا م��ع��ظ��م امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل غري 

الرئي�س  غ����ادر  اإذا  ���س��ع��وب��ًة  ���س��ت��زداد  ق��ان��ون��ي��ة، 

الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س يف 

انتخابات نوفمرب/ت�سرين الثاين املقبل.

وقال �سنان دمري، وهو اأحد �سكان م�ستوطنة 

اأن  “نريد  ع��ام��اً:   36 العمر  م��ن  يبلغ  عطريت 

ُينفذ ال�سم قبل اإجراء النتخابات الأمريكية”. 

وو�سف املبادرة الأمريكية باأنها “جيدة للغاية”، 

لكنه اأراد اإدخال تعديات على اخلطة مثل اإلغاء 

بند جتميد التو�سع يف بناء امل�ستوطنات ل�سنوات 

 سويسرا تقترح التوسط لعقد قمة فلسطينية - إسرائيلية

 أي خطوة ضم ستؤثر على الوضع الميداني.. محلل إسرائيلي 
يكشف عن حال التنسيق األمني بعد إعالن السلطة إيقافه

ايطاليا.. »داعش« اكبر منتج »كبتاغون« في العالم

 سكان مدينة أريحا يخشون االنفصال عن الضفة إذا ضّمت أراضيهم إلسرائيل
 تفتيت ما تبقى من األرض

النباط-وكالت

ليجيان،  ت�ساو  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم  املتحدث  ق��ال 

حول  بومبيو،  مايكل  الأمريكي  اخلارجية  وزير  ت�سريح  اإن 

ا�ستخدام “العمل الق�سري” يف منطقة �سينجيانغ الويغورية 

يف �سمال غرب ال�سني، ل اأ�سا�س له

“يلجاأ  اليوم:  حديث  يف  ال�سيني،  الدبلوما�سي  واأ���س��اف 

ب��وم��ب��ي��و وب��ع�����س ال�����س��ي��ا���س��ي��ني الأم��ري��ك��ي��ني الآخ���ري���ن، اإىل 

يوجهون  وه��م  ب�سينجيانغ.  الأم���ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  ال��ت��زوي��ر 

ال�سوؤون  يف  �سارخ  ب�سكل  ويتدخلون  لها،  اأ�سا�س  ل  اتهامات 

ال�سيا�سية الداخلية لبادنا«

واحتجاجها  �سديد  ا�ستيائها  عن  تعرب  ب��اده  ب��اأن  ون��وه 

ال���ق���وي، جت���اه ال��ت�����س��ري��ح��ات الأم��ري��ك��ي��ة امل���ذك���ورة. وق���ال: 

ول  الأ���س��ا���س،  عدمية  ه��ي  الق�سري،  العمل  ح��ول  “املزاعم 
تراعي الوقائع احلقيقية«

العمل  قانون  فاإن  ال�سينية،  وزارة اخلارجية  ملمثل  ووفقا 

اأبناء  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��واط��ن��ني،  جميع  حقوق  يحمي  ال�سيني 

الأقليات القومية التي تعي�س يف �سينجيانغ

يف  احل��ق  ال�سني  يف  م��واط��ن  “لكل  ليجيان:  ت�ساو  وق��ال 

مبح�س  به  اخلا�س  العمل  جمال  واختيار  بحرية  التحرك 

اإرادته«

يف وقت �سابق، قال بومبيو اإن اإدارة الرئي�س دونالد ترامب 

كبح  اإىل  وت�سعى  ال�����س��ني،  جت��اه  ج��دا  ���س��ارم��ا  موقفا  تتخذ 

�سيا�سات بكني

جتاه  حا�سم،  فعل  رد  “تبدي  وا�سنطن  اأن  بومبيو،  واأك��د 

ت�����س��رف��ات ال�����س��ني، مب��ا يف ذل���ك ق�سية ال��ع��م��ل ال��ق�����س��ري يف 

�سينجيانغ«

 بكين تنفي تصريحات بومبيو عن »العمل القسري« في شينجيانغ

 )321( مستوطنًا اقتحموا األقصى 
خالل األسبوع الماضي

التايمز: لبنان يسير نحو الكارثة 
وقد يصبح مثل فنزويال

االنباط-وكاالت

�ساحات  امل�ستوطنني،  م��ئ��ات  اقتحم   

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى امل����ب����ارك، ب��ال��ق��د���س 

املحتلة، خال الأ�سبوع املا�سي

هبايت”  هار  “حد�سوت  موقع  واأف��اد 

 321 ب��������اأّن  ال�����ع�����ربي، ام���������س اجل���م���ع���ة، 

امل�سجد  ���س��اح��ات  اق��ت��ح��م��وا  م�����س��ت��وط��ن��اً 

الأق�����س��ى، ه���ذا الأ����س���ب���وع، ب��ح��م��اي��ة من 

الإ�سرائيلي �سرطة الحتال 

االنباط-وكاالت

من  الربيطانية  ال��ت��امي��ز  �سحيفة  ح���ذرت 

عودة العنف الطائفي اإىل لبنان بعد نفاد املال 

من احلكومة والبنوك والنا�س ب�سكل ك�سف عن 

الأهلية  احل���رب  عرتها  التي  ال�سدع  خطوط 

اللبنانية قبل عدة عقود

ال�سرق  ل�����س��وؤون  ال�سحيفة  م��را���س��ل  وق���ال 

بعنوان:  تقرير  يف  �سبن�سر  ريت�سارد  الأو���س��ط، 

ع���ائ���ات ت��ب��ي��ع الأح����ذي����ة ال���ق���دمي���ة ول حلم 

للجي�س: دوامة لبنان من الكارثة القت�سادية . 

وقال فيه: عندما يقرر �سخ�س م�سوؤول عن املال 

ال��ذي يعمل له  اأن الرجل  اخل��روج فهذا يعني 

يواجه م�سكلة كبرية، وعندما قرر األن بيفاين 

مدير عام وزارة املالية ال�ستقالة هذا الأ�سبوع 

بعد عقدين يف من�سبه مل يرتدد، وقال: اأرف�س 

اأن اأكون �سريكا اأو �ساهدا على النهيار

وقال اإن البلد ينهار نحو مزيد من البطالة 

وال��ف��ق��ر. وه���و ك���ام مل ي��خ��ال��ف��ه ف��ي��ه اإل قلة 

يعد  مل  اأن���ه  �سبن�سر  واأ���س��اف  اللبنانيني.  م��ن 

لديهم الكام لي�سفوا فيه النهيار، النفجار 

اأو التفكك ال���ذي ي��واج��ه ال��ب��اد وال���ذي حدث 

يف خال اأربعة اأ�سهر. ولكن ل حاجة للكلمات 

املعقدة لو�سف احلال، خا�سة اأن البلد بكامله، 

حكومة وم�سارف و�سعبا اأفل�س ماليا

الطبقة  اأبناء  و�سع  في�سبوك  من�سة  فعلى 

املتو�سطة اإعانات لبيع الأثاث واملاب�س، وحتى 

اأزواج من الأح��ذي��ة القدمية. وه��ذا ع��دد غري 

قليل، فعلى خاف الدول الفقرية مثل م�سر، 

ن�سف اللبنانيني كانوا ي�سنفون اأنف�سهم اأنهم 

من اأ�سحاب الدخل املتو�سط

وع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ�����ر م���ن الأزم������ة، اأع��ل��ن 

اجلي�س اللبناين هذا الأ�سبوع اأنه لن ي�ستطيع 

توفري اللحم للجنود، يف وقت ارتفعت الأ�سعار 

لبنان،  مثل  اقت�ساد  ويف  اأ���س��ع��اف.  ثاثة  اإىل 

امل��ت��وف��رة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  فن�سبة 80% م��ن 

زاد الطلب على  املحات هي م�ستوردة. ولهذا 

ارتفع  بدرجة  ال���دولر  خا�سة  ال�سعبة  العملة 

�سعره خم�سة اأ�سعاف العملة املحلية

ويف ال���وق���ت ال����ذي ح����ددت احل��ك��وم��ة �سعر 

�سرف ال��دولر الواحدة ب���1.500 لرية لبنانية، 

 9.000 اإىل  ي�سل  الر�سمي  غ��ري  ال�سعر  اأن  اإل 

ل��رية ل��ل��دولر. ومل يعد ل��دى �سركة الكهرباء 

ال��ازم  ال��وق��ود  ل�����س��راء  �سعبة  عملة  الوطنية 

ب��ريوت  العا�سمة  وت��واج��ه  امل���ول���دات.  لت�سغيل 

فرتة انقطاع يومي للتيار الكهربائي ملدة ثاث 

�ساعات وهي املدينة املعروفة مبطاعمها الراقية 

التي تتقا�سى 100 دولر على ال�سخ�س الواحد

ال��ت��ي��ار  ان���ق���ط���اع  زاد  الأ�����س����ب����وع،  ه�����ذا  ويف 

ع�سر  اإىل  املحات  يف  الأ�سعار  مثل  الكهربائي 

تداوله  مت  فيديو  �سريط  ويف  تقريبا.  �ساعات 

منه،  التاأكد  يتم  ومل  التوا�سل،  من�سات  على 

ظهر فيه رجل م�سلح ي�سطو على �سيدلية لكي 

يح�سل على �سندوق من احلفاظات

وقال �سامي نادر، امل�ست�سار احلكومي ال�سابق: 

فنزويا  لكن  و  فنزويا  مثل  قريبا  �سن�سبح 

لديها نفط على الأق��ل . ول يعاين لبنان من 

جبل ديون وبطالة وانهيار بالتجارة ولكن من 

اآثار فريو�س كورونا الذي زاد من الأزمة

ومل ت���ع���اِن دول�����ة م��ث��ل��م��ا ع���ان���ى ل��ب��ن��ان من 

انهيار اأو وقع يف منطقة ح�سا�سة من املنطقة. 

يف  البلد  مزقت  التي  الطائفية  فالنق�سامات 

احل��رب الأهلية قبل 30 عاما ع��اد اإىل ال�سطح 

م��ن ج��دي��د. والأ����س���واأ اأن��ه��ا ع���ادت بنف�س التي 

ظ���ه���رت ف��ي��ه��ا ب���اجل���ارة ����س���وري���ا. وح�����ذر وزي���ر 

اخلارجية الفرن�سي جان اإيف لودريان اأم�س من 

خماطر عودة العنف

وم����ا ق����اد اإىل ان���ه���ي���ار ال��ع��م��ل��ة ه���و اإع����ان 

ديونها  زادت  ال��ت��ي  م��ار���س  اآذار/  يف  احل��ك��وم��ة 

بن�سبة واحد ون�سف عن الدخل الوطني العام، 

وهي ثالث اأعلى ن�سبة يف العامل اأنها �ستتخلف 

1.2 مليار  املبلغ  اأن  عن دفع ديونها. واعتقدت 

دولر تافه، واأن املجتمع الدويل �سيقوم بتقدمي 

حزمة م�ساعدة

ولكن القرار كان مبثابة ف�سل رمزي، حيث 

ك�سفت ف��ي��ه احل��ك��وم��ة ع��ن ع���دم ق��درت��ه��ا على 

دف���ع م��ب��ل��غ ���س��غ��ري مم���ا اأع���ط���ى ����س���ورة اأن كل 

ومل  مهزلة.  هو  اللبناين  القت�سادي  النظام 

بالقرتا�س  اأف��رط��ت  التي  ه��ي  احلكومة  تكن 

اخلا�سة  البنوك  لبنان من  بنك  واقرت�س  بل 

وال��ذي  ب��ال��دولر  الفائدة  ن�سبة  على  للحفاظ 

خف�س اأ�سعار ال�سترياد من طعام ووق��ود وكل 

�سيء والب�سائع الكمالية لاأثرياء

وج��اءت القرو�س من البنوك اخلا�سة من 

ودائ����ع ال��ن��ا���س ال��ع��ادي��ني ال��ذي��ن ا���س��ت��ف��ادوا من 

املواد امل�ستوردة الرخ�سية لكن البنوك هي التي 

التي  املظاهر  ك��ل  اأن  وب��دا  باأموالهم.  حتتفظ 

اأبداها لبنان بالزدهار مل تقم على �سيء. فا 

�سناعة فيه وال�سناعة الوحيدة التي تعتربها 

التي  امل�سرفية  اخلدمات  هي  اقت�سادها  عماد 

اأطلقت النار على نف�سها

وي����رى ال��ك��ات��ب اأن امل��ق��ارن��ة م���ع ف��ن��زوي��ا، 

تقدم اإ�سارة عن �سعوده وانهياره وكذا م�ساكله 

الق��ت�����س��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة، ف��ه��و يف م���رك���ز ح��رب 

واأعدائها.  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  جيو�سيا�سية 

فاتفاق امل�ساركة يف ال�سلطة الذي اأنهى احلرب 

الأهلية قبل 30 عاما منح الأح��زاب ال�سيا�سية 

والدينية ح�سة ونا�سب اجلميع

فقد ح�سل البلد على ال�سام، ولكن التفاق 

منح اأمراء احلرب الحرتام والوزارات وثروات 

هائلة. وقد ا�ستفادت القوى الدولية والإقليمية 

من التفاق حيث اأ�سبح لكل منها ممثله داخل 

ال�سيا�سة  حت��دي  منها  اأي  ي��ح��اول  ومل  البلد، 

الداخلية رغم الف�ساد الذي لحظه اجلميع

من  ويكيليك�س  م��وق��ع  �سربها  وث��ي��ق��ة  ويف 

برقيات ال�سفارة الأمريكية يف بريوت، اأن رئي�س 

ال���ذي ك��ان يعمل  ال��ربمل��ان اللبناين نبيه ب��ري 

معلما يف بداية احلرب الأهلية، قد راكم ثروة 

من ملياري دولر

وا�ستفاد رفيق احلريري، رئي�س الوزراء الذي 

اغتيل قبل 15 عاما من مرحلة اإعمار لبنان ما 

بعد احلرب ب�سكل حول �سركته اإىل اأكرب �سركة 

اإن�ساءات يف ال�سرق الأو�سط. ول يزال بري الذي 

يقود حزبا �سيا�سيا �سيعيا متحالفا مع حزب اهلل 

رئي�سا للربملان

اأم����ا احل���ري���ري ف��ق��د اأج����رب اب��ن��ه �سعد على 

ال�ستقالة من من�سبه كرئي�س للوزراء يف ت�سرين 

للكتلة  زعيما  ي���زال  ل  ولكنه  اأك��ت��وب��ر،  الأول/ 

اإن النزاع اجليو�سيا�سي  املوالية للغرب. ويقول 

احل��ايل بني اأمريكا واإي��ران وزاد ب�سبب احلرب 

الأهلية ال�سورية، قاد لنهيار الإجماع

ف����الإط����اح����ة ب�����س��ع��د احل����ري����ري ت��ع��ن��ي اأن 

منا�سدات لبنان للم�ساعدة لن تلقى تعاطفا من 

م�ساكلها  تعي�س  التي  اإي���ران  اأن  كما  وا�سنطن. 

امل�ساعدة  يقدم  وارد من  لي�ست يف  القت�سادية 

رغم اأن وكيلها يف لبنان، حزب اهلل ي�سيطر على 

احلكومة

ال�سبت   4/ 7 / 2020
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 الفيصلي يصرف المستحقات المالية لالعبين

زيدان ..خيتافي وضعنا في مشكلة

 فياريال يسعى لتعميق جراح البرشا

جيتزي يلتقي المحاضرين في اتحاد الكرة

االنباط – عمان

الفي�صلي  ل��ل��ن��ادي  ال��ر���ص��م��ي  امل��وق��ع  اك���د 

ع��ن ق��ي��ام ادارة ال��ن��ادي ب�����ص��رف ج��ان��ب من 

االول  ال��ف��ري��ق  ل��اع��ب��ي  امل��ال��ي��ة  امل�صتحقات 

وال���ب���ال���غ���ة م��ب��ل��غ 90 ال�����ف دي����ن����ار وح�����ص��ب 

امل���وق���ع ف���ان ت���وزي���ع امل�����ص��ت��ح��ق��ات ت��ات��ي قبل 

الندية  القدم  كرة  دوري  مناف�صات  انطاق 

املحرتفني وذلك لرفع الروح املعنوية لدى 

الاعبني الذين ي�صعون للمناف�صة بقوة على 

للمناف�صة  والعودة  املحلية  البطوالت  القاب 

على بطولة ك��ا���س االحت���اد اال���ص��ي��وي ..م��ن 

تدريباته  الكرة  فريق  يوا�صل  اخ��رى  جهة 

ب�صكل يومي على ماعب النادي يف غمدان 

ال�صبول   هيثم  الكابنت  الفني  املدير  بقيادة 

�صينطلق  ال��ذي  ال��دوري  ملناف�صات  ا�صتعدادا 

فريو�س  فر�صه  توقف  بعد  ال��ق��ادم  اب   3 يف 

كورونا .

مدريد – وكاالت
اأب����دى زي���ن ال��دي��ن زي����دان امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ري��ال م��دري��د، 

�صعادته باالنت�صار 1-0 على نظريه خيتايف، يف اإطار مناف�صات 

اجلولة ال�3 3 من عمر الليجا. وقال زيدان خال ت�صريحات 

نقلتها �صحيفة ماركا “بر�صلونة بدون مي�صي؟ ال اأعرف ماذا 

�صيحدث، اإنه هنا يف الليجا، نحب االأف�صل، ما يجب اأن نكون 

يف  و�صعنا  خ�صم  �صد  جماعي  بجهد  قمنا  اأننا  هو  به  �صعداء 

اأننا عملنا  “اأعتقد  واأ�صاف  م�صكلة، انت�صرنا بروح الفريق”. 

ب�صكل جيد لكن االأهم احلالة البدنية اجليدة لاعبني، وهم 

لكن  الهجومي،  الن�صاط  من  للقليل  نفتقر  جيًدا،  يدافعون 

وتابع “لقد  الفريق قوي، نريد اأن ن�صتمر يف هذا الطريق”. 

عليها،  العمل  يجب  املباريات  الأن  والعبني،  كمدربني  عانينا 

ولي�س من ال�صهل القيام مبا حققناه، وبدون املُعاناة ال ميكنك 

جيد،  ب�صكل  باالأمور  نقوم  “نحن  واأردف  �صيء”.  اأي  حتقيق 

اأي��ام، هناك الكثري   3 وهذا لي�س �صها الأننا نلعب مباراة كل 

من املباريات متبقية، ويجب موا�صلة ما نقوم به، واإذا وا�صلنا 

العمل بهذه ال�صابة �صيكون جيًدا«.

على  تعمل  فهي  مهمة،  كانت  لقد  “التغيريات؟  وا�صتكمل 

واحد  قدر  على  الاعبني  جميع  الفريق،  ديناميكيات  تغيري 

“فاران؟ هو يف املنزل، الطبيب ذهب  ووا�صل  من االأهمية”. 

باأي �صيء، حيث كانت �صربة  للك�صف عليه، لكننا لن نخاطر 

قوية، �صرنى ما �صيحدث«.

مدريد – وكاالت

االحتفاظ  يف  بر�صلونة  حلم  يكون  رمب��ا 

التوايل،  على  الثالث  للمو�صم  الليجا  بلقب 

بعيًدا، عندما يحل الفريق الكتالوين �صيفا 

والثاثني  الرابعة  املرحلة  يف  فياريال  على 

ريال مدريد  االأحد.ويلتقي  للم�صابقة، غد  

ج��دول  ب��داي��ة  يف  ب��ي��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  ،م�صيفه 

مباريات املرحلة الرابعة والثاثني. وميكن 

ال�صدارة،  يعزز موقعه يف  اأن  امللكي  للفريق 

ب����ف����ارق 7 ن���ق���اط اأم�������ام اأق�������رب م��اح��ق��ي��ه 

ب��ر���ص��ل��ون��ة، ق��ب��ل ل��ق��اء ف��ري��ق امل�����درب كيكي 

بر�صلونة  وي��ت��واج��د  ف��ي��اري��ال.  م��ع  �صيتني 

حاليا  امل�صابقة  ترتيب  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

بر�صيد 70 نقطة من 33 مباراة، ، حيث اأخفق 

تعادله  عقب  ال�صدارة  على  االنق�صا�س  يف 

النتائج  ورغ��م  م��دري��د.  اأتلتيكو  مع  املخيب 

فاإن  االأخ��رية،  املراحل  يف  لرب�صلونة  املهتزة 

ال��اع��ب ال�����ص��اب ري��ك��ي ب��وي��ج، ك���ان مبثابة 

خ��ال  للفريق  امل�صيئة  ال��وح��ي��دة  النقطة 

تلك الفرتة، بعدما لفت االأنظار اإليه خال 

بر�صلونة  وعانى  املا�صية.  الفريق  مباريات 

من النتائج املخيبة خارج ملعبه هذا املو�صم، 

حيث حقق 6 انت�صارات فقط خال 16 مباراة 

االآن.  حتى  ن��و  الكامب  معقله  خ��ارج  لعبها 

ويتطلع فياريال ال�صتغال ذلك، خا�صة يف 

اأح��د  القتنا�س  االأ���ص��ف��ر  الفريق  �صعي  ظ��ل 

االأوىل يف ج��دول الرتتيب  االأرب��ع��ة  امل��راك��ز 

املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا.ويحتل فياريال 

امللقب بالغوا�صات ال�صفراء، املركز اخلام�س 

ن��ق��اط خلف   3 ب��ف��ارق  ال��ب��ط��ول��ة،  يف ترتيب 

اإ�صبيلية، الذي يحتل املركز الرابع.

وميكن القول اإن �صدام الريال مع اأتلتيك 

االأبي�س  الفريق  مباريات  اأ�صعب  هو  بيلباو 

يف  حتى  امل��و���ص��م،  ه��ذا  البطولة  يف  املتبقية 

ظ��ل ف��ق��دان ال��ف��ري��ق ال��ب��ا���ص��ك��ي جل��م��اه��ريه 

ال�����ص��ر���ص��ة.ويف ���ص��راع ال��ن��ج��اة م��ن الهبوط 

للدرجة الثانية، يتعني على مايوركا �صاحب 

املركز الثالث من القاع، ا�صتغال قوة الدفع 

 1-5 الكبري  ف��وزه  عقب  عليها  ح�صل  التي 

مل��اق��اة  ي��خ��رج  ع��ن��دم��ا  ف��ي��ج��و،  �صيلتا  ع��ل��ى 

متذيل  اإ�صبانيول  مدريد.ويلتقي  اأتلتيكو 

ال��رتت��ي��ب م���ع ���ص��ي��ف��ه ل��ي��ج��ان��ي�����س، �صاحب 

املركز قبل االأخري، وال بديل اأمامهما �صوى 

احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ن��ق��اط ال��ث��اث.وت�����ص��ه��د 

��ا، ع��ددا  امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة وال��ث��اث��ني اأي�����صً

�صيلتا  يلتقي  حيث  االأخ��رى،  املواجهات  من 

فيجو مع بيتي�س، وبلد الوليد مع اأالفي�س، 

وغ��رن��اط��ة م���ع ف��ال��ن�����ص��ي��ا، واأو���ص��ا���ص��ون��ا مع 

واإ�صبيلية  �صو�صييداد،  وليفانتي مع  خيتايف، 

مع اإيبار.

االنباط – عمان

جيتزي،  األيك�س  ال��ق��دم  ك��رة  الحت���اد  الفني  امل��دي��ر  التقى 

حما�صري الدورات التدريبية، يف مقر االإحتاد. وقدم جيتزي 

للعام  التدريبية  ال��دورات  ا�صرتاتيجية  عن  تف�صيليا  �صرحا 

والعملي،  النظري  املحتوى  تطوير  على  ترتكز  والتي   ،2020

فيما  خا�صة  عليها،  طراأت  التي  التعديات  ابرز  اىل  م�صريا 

جرى  التي  واملحاور  ال��دورات،  القامة  الزمنية  باملدد  يتعلق 

خالها.  املتبع  الطبي  الربوتوكول  جانب  اىل  ا�صتحداثها، 

األيك�س  امل��رم��ى،  ح��را���س  تطوير  ق�صم  رئي�س  حت��دث  ب���دوره، 

وا�صلوب  احلرا�س  لتطوير  العمل  ا�صرتاتيجية  عن  فين�صل، 

البدنية   اللياقة  مدرب  اللقاء  يف  �صارك  كما  املتبع،  التدريب 

“عن  الفيديو  الوطني، كرمي مالو�س، عرب تقنية  للمنتخب 

تدريبات  لتطوير  العمل  ا�صرتاتيجية  ع��ن  متحدثاً  ُبعد”، 

االعداد البدين. وجرى خال اللقاء تكرمي املحا�صرين زياد 

بذلت  التي  الكبرية  جهودهم  على  فطافطة،  ووليد  عكوبة 

اللقاء  وح�صر  التدريبية.  بالدورات  ال�صابقة  الفرتة  خال 

نخبة من املحا�صرين، والذين ي�صكلون ركيزة �صقل وتدريب 

وتاأهيل مدربي كرة القدم يف املنطقة، وهم: نهاد �صوقار، زياد 

عكوبة، وليد فطافطة، ديان �صالح، اإ�صام ذيابات، د. حممد 

اأكرم  رح��ال،  �صمري  جعارة،  كامل  ار�صيدات،  خلدون  ذيابات، 

منار  ال�صرع،  زي��د  عو�س،  عدنان  التلي،  ع�صام  ال��ق��ادر،  عبد 

اإبراهيم  عبيدات،  ف��اح  حممد  د.  ال��ربب��راوي،  اأ�صيل  فريج، 

حلمي، �صاهر ال�صكران، عبد الفتاح ال�صدفان، جناتي زعرور، 

وك��ان  ي��ا���ص��ني.  بني  ب�صار  فطافطة،  مر�صد  ال��ق��ا���ص��م،  ���ص��ادي 

امل�صاركني  طلبات  ا�صتقبال  بدء  عن  اعلن  القدم،  كرة  احت��اد 

قبل  تنطلق  والتي  امل�صتويات،  ملختلف  التدريبية  ب��ال��دورات 

منت�صف �صهر متوز اجلاري، وتراعي كافة اجراءات ال�صامة 

العامة.

 حسين فهمى يدعم النجوم العرب 
في االولمبياد

 الساحر ميسي  ينوي الرحيل

 يوفنتوس يخشى مفاجات تورينو

االنباط – عمان

اأبدى الفنان الكبري ح�صني فهمى �صفري 

االوملبياد اخلا�س الدوىل �صعادته البالغة 

باالإعان عن فوز قازان الرو�صية بتنظيم 

وال��ذي   ،2020 ال�صتوية  العاملية  االأل��ع��اب 

جاء عقب اعتذار ال�صويد عن تنظيم تلك 

االلعاب والتى كان من املقرر اإقامتها عام 

اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد  طلب  وعندما   ،  2021

ب�صبب   2022 لعام  املوعد  ترحيل  ال���دوىل 

ترحيل  اإىل  اأدت  وال��ت��ي  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

جميع االأحداث الريا�صية الكربى مبا فى 

ذلك دورة االألعاب االأوملبية بطوكيو والتى 

كان من املقرر اأن تقام 2020 ، وان تعر�س 

الذي  تلك اجلائحة هو  ب�صبب  العامل  له 

دفع اللجنة االوملبية الدولية واالحت��ادات 

الدولية تاأجيل معظم االأحداث الريا�صية 

اإرادة اجلميع وك�صف  اأم��ر خ��ارج عن  وه��و 

بتنظيم  �صعادته  �صر  ع��ن  الكبري  ال��ف��ن��ان 

ق����ازان ال��رو���ص��ي��ة ل��ه��ذا احل���دث الريا�صى 

الكبري ، والذى يجمع اىل جانب املناف�صات 

الريا�صية القوية بعدا ان�صانيا �صديدا ،وفى 

املهند�س  ل�صديقه  �صكرة  ي��ك��رر  م���رة  ك��ل 

امين عبد الوهاب الرئي�س االقليمى الذى 

دعاه عام 2007 ليكون اأول �صفريا اإقليميا 

لاوملبياد اخلا�س ، ومن اأجل ذلك يكون 

�صديد احلر�س على الذهاب جلميع العبى 

املنطقة من ال23 دول��ة التي تتكون منها 

افريقيا  و�صمال  االو�صط  ال�صرق  منطقة 

وي���ح���ر����س ع��ل��ى دع��م��ه��م وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ، 

وال�����ص��د م��ن اأزره�����م ، وان���ه ي��ك��ون منبهرا 

بها  يتميز  ال��ت��ي  الكامنة  ال��ط��اق��ات  لتلك 

ه��وؤالء الاعبون وفى خمتلف الريا�صات 

وال  ريا�صتهم  ميار�صون  انهم  والغريب   ،

ولكن   ، الفوز  الهدف فقط حتقيق  يكون 

م��ن اج���ل امل��ت��ع��ه واال���ص��ت��م��اع ، ب��ع��ي��دا عن 

التناف�س وال�صد واجلذب الذي ن�صاهده فى 

الريا�صات العادية .

مدريد – وكاالت

ك�صف تقرير �صحفي اإ�صباين، اجلمعة، 

حقائق جديدة ب�صاأن مفاو�صات التجديد 

واإدارة  مي�صي،  ليونيل  االأرجنتيني  ب��ني 

قد  �صري  ك��ادي��ن��ا  اإذاع����ة  بر�صلونة.وكانت 

اأ�����ص����ارت اإىل ان����زع����اج م��ي�����ص��ي م���ن ك��رة 

االأزم�������ات امل��ح��ي��ط��ة ب���ال���ن���ادي يف ال��ف��رتة 

ب��ار���ص��ا  اأ����ص���ط���ورة  اأن  االأخ�������رية. واأك������دت 

بر�صلونة،  التجديد مع  اأوق��ف مفاو�صات 

اإنهاء عقده احل��ايل يف �صيف  ويرغب يف 

فئات  توجيه  ب�صبب  ال��رح��ي��ل،  ث��م   ،2021

ل��ه ع��ل��ى ك��ل �صيء  ال���دائ���م  ال��ل��وم  معينة 

ل�صحيفة  ل��ل��ف��ري��ق.ووف��ًق��ا  ي��ح��دث  �صيئ 

“موندو ديبورتيفو” االإ�صبانية، اجلمعة، 
ف�����اإن م�����ص��ادر يف ب��ر���ص��ل��ون��ة اأك������دت ع��دم 

وج���ود اأي م��ع��ل��وم��ات ب�����ص��اأن ق���رار مي�صي 

مع  عقده  جتديد  مفاو�صات  اإي��ق��اف  عن 

املو�صم  �صيف  يف  ينتهي  ال���ذي  ال��ب��ار���ص��ا، 

مع  التوا�صل  ال�صحيفة  وحاولت  املقبل. 

امل��ح��ي��ط��ني مب��ي�����ص��ي، ل��ل��ت��اأك��د م���ن �صحة 

الو�صول  ت��ع��ذر  اأن���ه  اأك���دت  لكنها  اخل���رب، 

اإل��ي��ه��م. واأو����ص���ح���ت م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و 

ي��ري��د مت��دي��د عقد  ي���زال  ال  بر�صلونة  اأن 

مي�صي لعامني حتى �صيف 2023، مع منح 

الربغوث حق اإنهاء العقد يف �صيف 2022.

روما – وكاالت

مهمة،  عقبة  لتخطي  يوفنتو�س  يتطلع 

يف ح��م��ل��ت��ه ن��ح��و االح���ت���ف���اظ ب��ل��ق��ب ال�����دوري 

االإيطايل، وذلك عندما ي�صت�صيف جاره اللدود 

الثاثني  املرحلة  يف  ال�صبت،  ال��ي��وم  ت��وري��ن��و، 

للم�صابقة. يف املقابل، يلتقي الت�صيو، �صاحب 

يوفنتو�س  نقاط خلف   4 بفارق  الثاين  املركز 

املت�صدر، يف نف�س اليوم مع �صيفه ميان، يف 

مواجهة �صعبة يعاين خالها فريق العا�صمة 

االأ�صا�صيني.  مهاجميه  غياب  من  االإيطالية 

اأب���واب  خلف  ت��وري��ن��و  مدينة  دي��رب��ي  و�صيقام 

مغلقة، يف الوقت الذي تاأمل خاله اجلماهري 

يف تواجدها باأعداد حمدودة يف املدرجات قبل 

ال�صهر  اأوائ���ل  يف  املو�صم  ه��ذا  امل�صابقة  انتهاء 

املقبل.  وحافظ يوفنتو�س على فارق النقاط 

ال��ذي يف�صله ع��ن الت�صيو، عقب فوز  االأرب���ع 

ال�صيدة العجوز على جنوى بف�صل تاألق باولو 

ديباال وكري�صتيانو رونالدو ودوجا�س كو�صتا. 

يف غ�����ص��ون ذل����ك، ي��ت��واج��د ت��وري��ن��و يف امل��رك��ز 

اأم��ام �صيفه   2-1 الرابع ع�صر، عقب خ�صارته 

 6 بفارق  مبتعدا  املا�صية،  املرحلة  يف  الت�صيو 

نقاط فقط عن مراكز الهبوط. وحقق الت�صيو 

انت�صاره الثاين على التوايل يف امل�صابقة، عقب 

خ��دم��ات  �صيفتقد  لكنه  ت��وري��ن��و،  ع��ل��ى  تغلبه 

ت�����ص��ريو اإمي��وب��ي��ل��ي، م��ت�����ص��در ت��رت��ي��ب ه���دايف 

29 هدفا، وكذلك مهاجمه  بر�صيد  البطولة 

فيليبي كاي�صيدو، اأمام ميان لاإيقاف ب�صبب 

تراكم البطاقات.

ويلتقي اإنرت مع �صيفه بولونيا غد االأحد، 

اأت���االن���ت���ا، �صاحب  ل��ق��اء  اأي�����ص��ا  ي�صهد  ال����ذي 

املركز الرابع يف ترتيب امل�صابقة، مع م�صيفه 

مبعنويات  اللقاء  اأتاالنتا  ويخو�س  كالياري. 

بتحقيقه  انتفا�صته  وا���ص��ل  بعدما  مرتفعة، 

اإث��ر  امل�صابقة،  يف  ال��ت��وايل  على  ال�صابع  ف���وزه 

تغلبه 2-0 على نابويل. 

الرابع  املركز  �صاحب  فيورنتينا،  وي��واج��ه 

املت�صاوي  اأم��ام تورينو  االأه���داف  بفارق  ع�صر، 

فيما  ب��ارم��ا.  الر�صيد، م�صيفه  نف�س  معه يف 

الثاين  امل��رك��ز  يحتل  ال���ذي  �صا�صولو،  يلتقي 

ع�����ص��ر، م���ع ���ص��ي��ف��ه ل��ي��ت�����ص��ي، ���ص��اح��ب امل��رك��ز 

الثالث من القاع. وياأمل �صامبدوريا، �صاحب 

اأك���ر عن  امل��رك��ز اخلام�س ع�صر، يف االب��ت��ع��اد 

يف  �صبال،  ي�صت�صيف  حينما  الهبوط،  مراكز 

اأودينيزي �صيفه جنوى، ويلتقي  حني يواجه 

فريونا.  �صيفه  مع  الرتتيب  متذيل  بري�صيا 

وتختتم مباريات املرحلة الثاثني يف امل�صابقة، 

مبواجهة كا�صيكية بني نابويل و�صيفه روما 

غد االحد .
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»الطلقة«.. قطار ياباني يتحدى الزالزل

العربية- طوكيو

�أح����دث ن�سخة  �ل��ي��اب��ان ع��ن  ك�����س��ف��ت 

 »N700S من »قطار الطلقة ال�سريع 

و�سط  ح��دي��د  �سكك  �سركة  ب���داأت  ال���ذي 

ال���ي���اب���ان ت�����س��غ��ي��ل��ه ع��ل��ى خ���ط ت��وك��اي��دو 

�سينكان�سن.

ق��ط��ار  اأول  ه���و   N700S وي��ع��ت��ر 

ج���دي���د مت���ام���اً ل��ت��وك��اي��دو ���س��ي��ن��ك��ان�����س��ن 

وظائف  القطار  يوفر  عاماً.   13 منذ 

حم�����س��ن��ة مل���ق���اع���د ال�����رك�����اب، م����ع م��ن��ف��ذ 

بني  م��ن  مقعد،  ك��ل  يف  مركب  كهربائي 

م���ي���زات اأخ�����رى اأه���م���ه���ا اأن�����ه ق�����ادر على 

واأم���ان يف  �سال�سة  بكل  ال��رك��اب  اإي�����س��ال 

اأوقات الهزات الأر�سية.

 N700S ق��ط��ارات  ع��دد  و�سريتفع 

 2022 العام  بحلول   40 اإىل  العاملة 

من 4 يف البداية.

الق�سوى  الت�سغيل  �سرعة  اأن  ي��ذك��ر 

للطراز N700S هي 285 كيلومرتا 

ال��ط��راز  �سرعة  نف�س  وه��ي  ال�����س��اع��ة،  يف 

ال�����س��اب��ق م��ن ه���ذه ال�����س��ل�����س��ل��ة، ول��ك��ن مت 

واله��ت��زاز  ال�سجيج  م�ستويات  خف�س 

الهواء. ومقاومة 

داخل  املبا�سرة  غري  الإ���س��اءة  وتخلق 

 N700S طراز  من  القطارات  عربات 

جًوا مريًحا، بينما يتحرك �سطح املقعد 

ال�ستلقاء  اأجل  من  مًعا  الظهر  وم�سند 

اأثناء  اأقل  بتعب  ي�سعرون  الركاب  جلعل 

رحلة طويلة.

���س��و���س��اء  اأق����ل   N700S اإن  وق����ال 

واه��������ت��������زاًزا م�����ن ط�����������رازات ت����وك����اي����دو 

من  الركاب  وملنع  ال�سابقة.  �سينكان�سن 

الأمتعة  اأرف��ف  ت�سيء  اأمتعتهم،  ن�سيان 

العلوية عند و�سول القطار اإىل املحطة.

ع��ن  م�����رة  لأول  ال����ي����اب����ان  وك�������س���ف���ت 

اأ���س��ط��ول��ه��ا م���ن ق����ط����ارات ���س��ي��ن��ك��ان�����س��ن 

و�سط  ال��ع��امل  اإىل  “الطلقة”  ال�سهرية 

ك��ث��ري م���ن الح���ت���ف���الت خ���الل اأومل��ب��ي��اد 

ظ���ه���ور  م������ع   ،1964 ع�������ام  ط����وك����ي����و 

لالنتعا�س  ك��رم��ز  ال�سريعة  ال��ق��اط��رات 

القت�سادي بعد احلرب.

والدول  اليابان  اأن  من  الرغم  وعلى 

يف  بكثافة  ال�ستثمار  توا�سل  الأخ���رى 

فاإن  اليوم،  الطلقة  القطار  تكنولوجيا 

العاملة  ال��ع��امل  يف  الأ����س���رع  ال��ق��ط��ارات 

ميكنها  ال��ت��ي   ،Maglev ه��ي  ح��ال��ًي��ا 

ال�سفر ب�سرعات اأعلى بكثري اأثناء املرور 

املغناطي�سية. الق�سبان  فوق 

قطار  لأ�سرع  موطًنا  �سانغهاي  وتعد 

ال���ع���امل،  يف  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي   Maglev

 268 ال��ق�����س��وى  ���س��رع��ت��ه  تبلغ  وال����ذي 

تغطية  لها  يتيح  مما  ال�ساعة،  يف  ميال 

م�سافة 19 مياًل يف غ�سون �سبع دقائق 

و20 ثانية فقط.

وف����ي����م����ا ي����ح����م����ل ق�����ط�����ار ال���ط���ل���ق���ة 

يف  ق���ط���ار  اأ�����س����رع  ل��ق��ب   ،»Alfa-X«

اأن���ه قد  اإل  ال��وق��ت احل����ايل،  ال��ع��امل يف 

ت�سغيله  وق��ت  بحلول  اللقب  ه��ذا  يفقد 

بناء  2030، وذل��ك لأن��ه يتم  ال��ع��ام  يف 

بني   Maglev ل��ق��ط��ار  ج��دي��د  خ���ط 

عملياته  تبداأ  وال��ذي  وناجويا،  طوكيو 

اأن  امل���ق���رر  م���ن  ح��ي��ث   ،2027 ع���ام  يف 

ب�سرعة  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي  ال��ق��ط��ار  ي�����س��اف��ر 

ك���ي���ل���وم���رتات يف   505 ت��ب��ل��غ  ق�������س���وى 

ال�ساعة، مما يقلل الوقت بني املدينتني 

دقائق   110 م��ن  ب��دًل  دقيقة   40 اإىل 

حالًيا.

 اإلمارات على موعد مع ظاهرة 
فلكية مميزة في يوليو

االنباط - وكاالت

ت�سهد الإمارات خالل �سهر يوليو اجلاري ظاهرة بلوغ كوكبي زحل وامل�سرتي مو�سع 

ال�سم�س. التقابل مع 

وتقارب الفرتة الزمنية بني التقابلني اأ�سبوعا نتيجة ظهورهما بالقرب فيما بينهما 

يف ال�سماء الظاهرة، حيث يكون زحل 7.1 درجة �سرق امل�سرتي.

الف�ساء  لعلوم  العربي  الحت��اد  ع�سو  ع��ن  “وام”  الإم��ارات��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

يكون  ال�سم�س  املقابلة مع  اأو  التقابل  “اإنه يف و�سعية  اإبراهيم اجلروان، قوله  والفلك، 

و�سع  مع  و�سطهما  يف  تكون  التي  لالأر�س  بالن�سبة  لل�سم�س  املقابل  الطرف  يف  الكوكب 

�سروقها  م��ع  وي��غ��رب  ال�سم�س  غ��روب  م��ع  ال�سرقية  اجلهة  م��ن  الكوكب  يطلع  التقابل 

�سباحا، ولهذا يظل اأطول فرتة فوق الأفق خالل الليل يف ال�سنة كما يكون اأكرث ملعانا 

اأك��رث  يف  فيكون  ال�سم�س  م��ع  يتقابل  عندما  ال��ب��در  القمر  كحالة  ال�سم�س  م��ع  لتقابله 

فرتات اإ�ساءته، ويظهر اأملع قدر واأكرب حجما خالل ال�سنة«.

الأر���س ظاهرة  النا�س من  �سي�ساهد  اجل��اري  يوليو  �سهر  اأن��ه خ��الل  اجل��روان  وذك��ر 

يوليو   14 يف  التقابل  مو�سع  امل�سرتي  كوكب  وي�سل  وزح���ل،  امل�سرتي  كوكبي  تقابل 

 20 ف�سيكون يف  زح��ل  اأم��ا كوكب   ،2.6 – ق��در ظاهري  �سطوعه يف  و�سيكون  اجل��اري، 

يوليو اجلاري يف و�سع التقابل، و�سيكون �سطوع زحل يف قدر ظاهري 0.4+.

دراسة سويدية تكشف »مفاجأة جديدة« بشأن المناعة ضد كورونا
االنباط-وكاالت

ميكن  م��ا  حديثة  �سويدية  درا���س��ة  ك�سفت 

اعتباره “مفاجاأة” ب�ساأن املناعة �سد فريو�س 

ك��ورون��ا، ال���ذي اأ���س��اب اأك���رث م��ن 11 مليون 

�سخ�س يف العامل حتى الآن منذ ظهوره لأول 

مرة يف ال�سني يف دي�سمرب املا�سي.

وع����ل����ى خ�����الف م����ا اأظ����ه����رت����ه ك���ث���ري م��ن 

الفحو�سات الطبية ب�ساأن عدم ح�سانة ج�سم 

الإن�����س��ان ب�سكل ك��اف م��ن الإ���س��اب��ة بفريو�س 

ك����ورون����ا، ف��ق��د اأك������دت ال���درا����س���ة اأن امل��ن��اع��ة 

�سد ال��ف��ريو���س ق��د ت��ك��ون اأع��ل��ى مم��ا تظهره 

الختبارات.

اأجراها فريق من  التي  الدرا�سة،  وتعطي 

ال�سويد،  يف  كارولين�سكا  معهد  يف  الباحثني 

ب�سي�س اأمل بخ�سو�س قدرة اجلهاز املناعي 

ت�سري  اإذ  للفريو�س،  الت�سدي  على  لالإن�سان 

ك��ان ذلك  اأم��د الفريو�س  اأن��ه كلما ط��ال  اإىل 

اأف�سل للجهاز املناعي للمر�سى بكوفيد19-.

وتوؤكد الدرا�سة اأن العدوى ميكن اأن تعود 

لالإن�سان جمددا بعد اختفاء املر�س، كما هو 

احل��ال مع الأمرا�س املعدية الأخ��رى، لكنها 

اأظهرت اأن فرتة مناعة اأطول �ست�ساعد يف ما 

يعرف با�سم “مناعة القطيع«.

 200 ال�سويدي  الباحثني  فريق  واخترب 

امل�سادة،  البحث عن الأج�سام  �سخ�س بهدف 

التائية”،  “اخلاليا  با�سم  يعرف  ما  وكذلك 

ووجدوا اأن �سخ�سني من بني كل 3 اأ�سخا�س 

كانت لديهم الأج�سام امل�سادة فعالة.

اخلاليا  من  اثنتني  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 

التائية، وهي مركبات ينتجها اجلهاز املناعي 

اخلاليا،  اإ�سابة  من  الفريو�س  ملنع  للج�سم 

امل�سابة  اخل���الي���ا  وت���دم���ري  حت��دي��د  ميكنها 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.

ولح�����ظ ب��اح��ث��و م��ع��ه��د ك��ارول��ي��ن�����س��ك��ا يف 

الإ�سابة  من  املتقدمة  احل��الت  اأن  ال�سويد، 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ط����ورت م�����س��ت��وي��ات اأع��ل��ى 

التي  التائية  واخلاليا  امل�سادة  الأج�سام  من 

تهاجم الفريو�س.

ل��ك��ن اأب���ح���اث���ا ح��دي��ث��ة اأخ�����رى ت�����س��ري اإىل 

�ستكون  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �سد  احل�سانة  اأن 

ق�سرية الأجل، وميكن اأن تتال�سى بعد 6 اإىل 

12 �سهًرا.
واأظهرت درا�سات اأخرى اأن كمية الأج�سام 

ب�سكل  تنخف�س  اأن  ميكن  املحايدة،  امل�سادة 

ملحوظ بعد ثالثة اأ�سهر، وهذا يعني اأن اأي 

اختبار للج�سم امل�ساد يتم اإجراوؤه بعد ثالثة 

اأ�سهر من الإ�سابة قد يعطي نتيجة �سلبية.

 الهند تستعد إلجراء »تجارب بشرية« للقاح كورونا الواعد
االنباط-وكاالت

اأعلنت �سركة “زيدو�س” الهندية لالأدوية، 

اجلهات  موافقة  على  ح�سلت  اأن��ه��ا  اجلمعة، 

التنظيمية املحلية، لبدء درا�سات ب�سرية على 

لقاح ملر�س “كوفيد19-«.

للرعاية  لكاديال  التابعة  زي��دو���س  وذك��رت 

املالية  الأوراق  لبور�سات  بيان  يف  ال�سحية، 

“ا�ستجابة  اأظهر  املحتمل  اللقاح  اإن  بالهند، 

مناعية قوية” يف الدرا�سات على احليوانات، 

واأن الأج�سام امل�سادة التي اأنتجها قادرة على 

“حتييد الفريو�س بالكامل«.
وتاأتي موافقة الهند على جتارب زيدو�س 

بعد اأيام من ح�سول �سركة “بهارات بيوتيك” 

اخل��ا���س��ة على ���س��وء اأخ�����س��ر مم��اث��ل لإج���راء 

درا�سات ب�سرية على لقاح حمتمل.

التجارب  �ستبداأ  اإن��ه��ا  “زيدو�س”  وق��ال��ت 

ال��ب�����س��ري��ة ه���ذا ال�����س��ه��ر ع��ل��ى اأك����رث م���ن األ���ف 

�سخ�س يف مواقع متعددة يف الهند.

ومل تتم املوافقة على ال�ستخدام التجاري 

يتم حاليا  ل�فريو�س كورونا، ولكن  لقاح  لأي 

اختبار اأكرث من 12 لقاحا من بني ما يزيد 

ع��ن 100 ل��ق��اح حمتمل ع��ل��ى ال��ب�����س��ر، وق��د 

اأظهر بع�سها نتائج واع��دة يف جتارب املرحلة 

الأولية.

 جدل أخالقي.. هل يمكن إصابة 
الناس عمًدا الختبار لقاح كورونا؟

االنباط-وكاالت

امل�ستجد )كوفيد  الزمن لأج��ل تطوير لقاح فريو�س كورونا  �سباقا �سد  العلماء  يخو�س 

الطبية ل تخُلو من نقا�س “اأخالقي”، ل�سيما يف مرحلة التجارب  اجلهود  هذه  لكن   ،)19
�ل�سريرية.

وبح�سب �سحيفة “نيويورك الأمريكية”، فاإن الباحثني يناق�سون ما اإذا كان من ال�سليم 

اأخالقيا اأن يجري تعري�س اأنا�س ب�سحة جيدة، لعدوى كورونا، لأجل التاأكد من جناعة اللقاح 

التجريبي الذي يجري تطويره.

التحدي  ب�”اختبار  الطبي  الو�سط  تو�سف يف  التي  اخل��ط��وة  ه��ذه  ع��ن  امل��داف��ع��ون  وي��رى 

الب�سري”، اأنها تخت�سر كثريا من الوقت، عو�س انتظار النتائج ملدة طويلة.

وي�سيف هوؤلء اأنه من الأف�سل اأن يجري تعري�س امل�ساركني يف التجربة، للفريو�س، ب�سكل 

التي  اللقاحات  جناعة  من  التحقق  بغر�س  عفوي،  ب�سكل  الإ�سابة  انتظار  عو�س  مق�سود، 

يجري تطويرها.

ويف وقت �سابق، جلاأت البحوث الطبية اإىل هذه التقنية لأجل تطوير لقاحات �سد حمى 

التيفوئيد والكولريا واملالريا وا�سطرابات �سحية اأخرى.

يف حالة املالريا، مثال، قام اأ�سخا�س متطوعون بو�سع اأذرعهم يف غرف مليئة بالبعو�س 

حتى تقوم بالل�سع ونقل العدوى.

لكن يف الوقت نف�سه، كانت ثمة اأدوي��ة جاهزة لأجل عالج الأ�سخا�س املتطوعني يف حال 

ح�سلت لديهم اأي م�ساعفات، لكن هذا اخليار غري متاح يف حالة فريو�س كورونا.

و�سايا منظمة ال�سحة

اإن هذه  العاملية  ال�سحة  قالت منظمة  املا�سي،  يونيو  ن�سرها، يف  تقرير جرى  يف م�سودة 

التجارب بو�سعها اأن تقدم معلومات ثمينة، لكنها قد توؤدي اأي�سا اإىل ك�سف “حقائق مقلقة” 

حول خطورة الفريو�س.

واأ�سار التقرير الذي جرى اإعداده من قبل جلنة ت�سم 19 ع�سوا، اأن ثمة خطوات ينبغي 

التقيد بها خالل اإجراء الختبار، ون�سح باأن يقت�سر امل�ساركون على اأ�سخا�س ب�سحة جيدة 

جيدا وترتاوح اأعمارهم بني 18 و25 �سنة، نظرا لكونهم من الأقل عر�سة مل�ساعفات املر�س 

املتقدمة اأو حتى احتمال الوفاة.

عن  ت�سفر  ل  حتى  فائقة،  بدقة  حم�سوبة  الفريو�س  جرعة  تكون  ب��اأن  التقرير  واأو���س��ى 

اأي م�ساعفات خطرية لدى ال�سخ�س الذي ي�سارك يف اختبارات اللقاح، وميكن اأن يتم نقل 

العدوى عن طريق الأنف.

اإزاء هذه الختبارات، نظرا لغياب  اأقرت بانق�سام اأع�سائها ال�سديد،  لكن اللجنة العلمية 

اأدوية ناجعة ميكنها اأن تعالج املتطوعني يف حال اأ�سيبوا مب�ساعفات خطرية.

ف�سال عن ذلك، ت�ساءل اآخرون ما اإذا كانت هذه النتائج املبنية على حالت ال�سباب، قادرة 

على التنبوؤ بنجاعة اللقاح و�سط اأ�سخا�س م�سنني ورمبا ل يتمتعون ب�سحة جديدة.

خماطر قائمة

ويف الوليات املتحدة، يقول باحثون حكوميون اإنهم يتبعون الطرق الطبية التقليدية يف 

اختبار اللقاحات، لكنهم بدوؤوا اأي�سا يف ال�ستعدادات ملا يعرف باختبارات التحدي الب�سري اأي 

اإ�سابة الأ�سخا�س املتطوعني بالفريو�س لروؤية مدى جناعة اللقاحات.

والأم��را���س  للح�سا�سية  الأم��ريك��ي  الوطني  املعهد  يعكف  ذل��ك،  غ�سون  يف 

املعدية، على تطوير �ساللة من الفريو�س لأجل ا�ستخدامها يف نقل العدوى اإىل 

امل�ساركني يف التجارب.

اأن  الأرب��ع��اء،  يوم  اأنتوين فو�سي، يف مقابلة �سحفية،  املعهد،  واأو�سح مدير 

اللجوء اإىل هذه الختبارات يجري يف الغالب حني يكون هناك نق�س كبري يف 


