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 سعر المحروقات وفاتورة الكهرباء األعلى عربيا 

الشوبكي لـ  : استراتيجية 
الطاقه مكررة ومتناقضة

الخارجية : مقتل شاب اردني في الواليات 
المتحدة األمريكية

مدير االمن العام يؤكد ضرورة تعزيز الخدمات 
المقدمة للمواطنين

االنباط-وكاالت

فتى  فيه  ت�سجيل فيديو يظهر  ن�سر  �أث��ار   

�أ�سود وهو يفقد وعيه وميوت �ختناقا باأيدي 

�لأربعاء  �إ�سالحي غ�سبا  موظفني يف مركز 

يف �لوليات �ملتحدة

عاما(   61( فريدريك�س  كورنيليو�س  وتويف 

�أي����ار/ م��اي��و، ب��ع��د ي��وم��ني من  يف �لأول م��ن 

ط��رح��ه على �لأر�����س م��ن ج��ان��ب عاملني يف 

�أك��ادمي��ي��ة لي��ك �سايد يف ك��الم��ازو يف ولي��ة 

�آخ��ر يف  �ساب  �سطرية على  لإلقائه  مي�سيغن 

كافترييا �ملركز

�ملر�قبة  ب��ك��ام��ري�ت  �حل��ادث��ة  ت�سجيل  ومت 

�لفيديو  �مل��رك��ز. ويظهر مقطع  �مل��وج��ودة يف 

�ل�ساب يرمي �ل�سطرية على زميل له ليثبته 

ب��ع��ده��ا رج�����ال ع��ل��ى �لأر���������س. وب���ع���د ع�سر 

دقائق، يبدو �ملر�هق فاقد� �لوعي ثم يحاول 

موظفون �إغاثته قبل طلب �مل�ساعدة

بوفاة ج��ورج فلويد،  ه��ذه �حل��ادث��ة  وتذكر 

وه���و �أم��ري��ك��ي �أ����س���ود ق��ت��ل �خ��ت��ن��اق��ا ع��ل��ى يد 

�سرطي �أبي�س �أثناء �عتقاله يف مينيابولي�س 

حمنته  ت�سوير  مت  وق���د  م��اي��و  �أي����ار/   52 يف 

وبثها على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي

و�أث�����ارت وف��ات��ه غ�سبا ك��ب��ري� يف �ل��ولي��ات 

�مل����ت����ح����دة و�ل������ع������امل و�أط����ل����ق����ت ت���ظ���اه���ر�ت 

و�حتجاجات �سد عنف �ل�سرطة و�لعن�سرية.

التفا�صيل �ص »5«

 غضب في الواليات المتحدة بعد وفاة فتى أسود خنقًا

 فلسطين النيابية واألحزاب 
السياسية تؤكد رفضها لخطة 

اسرائيل ضم غور األردن

 الضمان: السماح للعاملين في التعليم 
الخاص االستفادة من برنامج مساند 2

 تقديم طلبات االستفادة من 
المكرمة الملكية للدراسة الجامعية 

ألبناء العسكريين إلكترونيا

 السفير ويفانغ يؤكد نجاح منتدى 
التعاون الصيني العربي

االنباط-عمان

�لتقى مدير �لأمن �لعام �للو�ء �لركن ح�سني 

�حل���و�مت���ة،�م�������س �خل��م��ي�����س يف م��ب��ن��ى م��دي��ري��ة 

�لأمن �لعام، مدر�ء �ل�سرطة، و�لبحث �جلنائي، 

ومكافحة �ملخدر�ت، و�لأمن �لوقائي.

جاللة  حتيات  �للقاء  خ��الل  �حل��و�مت��ة  ونقل 

�مللك عبد �هلل �لثاين.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�خلارجية  وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  �علن 

�لفايز  �هلل  �سيف  �ل�سفري  �مل��غ��رب��ني  و����س���وؤون 

مقتل �ساب �ردين يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�سفارتنا  �إن  �خلمي�س  �م�س  ت�سريح  يف  وق��ال 

يف و��سنطن �علمتنا مبقتل مو�طن �ردين م�ساء 

�جلمعة �ملا�سية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

�لنيابية،  فل�سطني  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �أك����د 

جاللة  موقف  �أن  �ل�سعود،  يحيى  �لنائب 

�مللك من خطة �إ�سر�ئيل ل�سم غور �لأردن 

كان  �لفل�سطينية  �لأر����س��ي  م��ن  و�أج����ز�ء 

مع  مت��ام��ا  ومن�سجما  متقدما،  ز�ل  وم��ا 

�ل��ذي يقف خلف  �لأردين  �ل�سعب  موقف 

جاللته يف مو�جهة �خلطة �لإ�سر�ئيلية.

و�أ�����س����اف �ل�����س��ع��ود، خ����الل ل���ق���اء جمع 

�ل��ل��ج��ن��ة، �م�������س �خل��م��ي�����س، م���ع �لأم���ن���اء 

�لعامني لالأحز�ب �ل�سيا�سية ، �أن مو�قف 

�ل�����س��ع��ب �لأردين  �مل��ل��ك ووق�����وف  ج��الل��ة 

وم��وؤ���س�����س��ات��ه �ل��ر���س��م��ي��ة و�لأه���ل���ي���ة خلف 

�إ�سر�ئيل  تاأجيل  يف  �سببا  كانت  جاللته 

جمل�س  �أن  �إىل  م�����س��ري�  �ل�����س��م،  ل���ق���ر�ر 

عربت  �لنيابية  فل�سطني  وجلنة  �ل��ن��و�ب 

عن مو�قفها جتاه �لق�سية. .
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االنباط-عمان

���س��م��ح��ت �مل��وؤ���س�����س��ة �ل���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

�لجتماعي للموؤمن عليهم من �لعاملني 

بال�ستفادة  �خل��ا���س،  �لتعليم  ق��ط��اع  يف 

مبوجب  �ل�����س��ادر   2 م�ساند  برنامج  م��ن 

�أمر �لدفاع رقم 9 ل�سنة 0202، و�ملت�سمن 

�ل�سرف من �لر�سيد �لدخاري يف تاأمني 

�لتعطل عن �لعمل.

ب��ي��ان �سحفي  �مل��وؤ���س�����س��ة يف  و�و���س��ح��ت 

عليه  �مل��وؤم��ن  �سرف  �أن  �خلمي�س،  �م�س 

م��ن ه��ذ� �لر�سيد قبل ق��ان��ون �ل��دف��اع ل 

يحول دون ��ستفادته منه حالياً.

�ملوؤمن  �أنه ي�سرط ل�ستفادة  و��سافت 

عليه من هذ� �لقر�ر، �ن ل يكون قد �سبق 

و��ستفاد م��ن ب��ر�م��ج �أم���ر �ل��دف��اع رق��م 9 

ل�سنة 0202 و�أن ل يقل ر�سيده �لدخاري 

مبينًة  دي��ن��ار�ً،   09 �لتعطل عن  تاأمني  يف 

�أنه ُي�سرف له 06 باملئة من قيمة ر�سيده 

�لدخاري بحد �أعلى 054 دينار�ً، ويف حال 

ف��اأك��ر،  دي��ن��ار�ً   051 �مل�ستحق  �ملبلغ  ك��ان 

ُي�سرف على 3 دفعات.
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االنباط-عمان

�ك����د �ل�����س��ف��ري �ل�����س��ي��ن��ي يف ع���م���ان ب��ان 

�لتا�سع  �ل������وز�ري  �لج��ت��م��اع  �ن  وي��ف��ان��غ 

�ل��ذي  �لعربي  �ل�سيني  �ل��ت��ع��اون  ملنتدى 

ي��وم  و�لردن  �ل�����س��ني  ب��رئ��ا���س��ة  �ن��ع��ق��د 

�لث����ن����ني �مل���ا����س���ي ح���ق���ق جن����اًح����ا ك��ب��ري� 

و�أ�سبح عالمة فارقة جديدة على طريق 

�ل�سر�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  تعميق  زي����ادة 

�ل�����س��ي��ن��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة وب���ن���اء جم��ت��م��ع ذي 

م�ستقبل م�سرك.

وع������رب �ل�������س���ف���ري وي���ف���ان���غ يف م���وؤمت���ر 

�سحفي �م�س عن �سكره للجانب �لأردين 

�سبيل  يف  وج��ه��وده  �ليجابية  مل�ساهمته 

�إجن��اح ه��ذ� �مل��وؤمت��ر، وق��ال، �ن �لعالقات 

�لعديد  على  حت��ت��وي  �لعربية  �ل�سينية 

�ل�ساملة،  و�لنه�سة  �لتنمية  فر�س  م��ن 

م�����س��ري� �ىل �ن �ل�����س��ني ����س��ب��ح��ت �ل��ع��ام 

�أكرب �سريك جتاري للعامل  �ملا�سي ثاين 

�أكرب  �أ�سبحت   7102 عام  منذ  و  �لعربي، 

م�سدر لال�ستثمار للدول �لعربية. وقال، 

يف هذ� �لعام �أ�سبح وباء �للتهاب �لرئوي 

�لتاجي.

التفا�صيل �ص »2«
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االنباط-عمان

�لدولة ل�سوؤون �لإع��الم  �لتقى وزي��ر   

ب��د�ر  مكتبه  يف  �لع�سايلة  ع���ودة  �أجم���د 

رئي�سة  �خلمي�س،  �م�س  �ل����وزر�ء  رئا�سة 

جمعية �لن�ساء �لعربيات يف �لأردن وعدد� 

من �أع�سائها.

وج��ود  �للقاء  خ��الل  �لع�سايلة  و�أك���د 

جاللة  ي��ق��وده��ا  �أردن���ي���ة  �سيا�سية  �إر�دة 

�مللك عبد �هلل �لثاين وت�سميم كبري على 

دعم �ملر�أة �لأردنية ومتكينها يف خمتلف 

�مل��ج��الت. و�أ���س��ار �إىل �ل��ق��ر�ر�ت �لأخ��رية 

تعزيز  �سبيل  �تخذتها �حلكومة يف  �لتي 

على  �مل�سادقة  بينها  من  �مل���ر�أة،  ومتكني 

�مل���ر�أة  لتمكني  �لوطنية  �ل�سر�تيجية 

2020 - 2025، �إ�سافة �إىل ماأ�س�سة �للجنة 

�إح��دى  لت�سبح  �مل���ر�أة  لتمكني  �ل��وز�ري��ة 

�للجان �لعاملة يف رئا�سة �لوزر�ء.

�مل�����ر�أة  �إىل مت��ي��ز  �ل��ع�����س��اي��ل��ة  ول���ف���ت 

�لأردنية يف قطاع �لإعالم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان 

�م�س �خلمي�س،  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 

عدم ت�سجيل �أي �إ�سابة بفريو�س كورونا 

�ل��ت��و�يل يف �ململكة،  �ل��ث��اين ع��ل��ى  ل��ل��ي��وم 

عند  لالإ�سابات  �لإجمايل  �لعدد  ليبقى 

1169 حالة.

�ل�سادر عن  �لإع��الم��ي  �ملوجز  و�أ���س��ار 

رئا�سة �لوزر�ء ووز�رة �ل�سحة �ليوم، �إىل 

ت�سجيل 5 حالت �سفاء توزعت كما يلي: 

و3  حمزة،  �لأم��ري  م�ست�سفى  يف  حالتان 

حالت يف م�ست�سفى �مللكة علياء.

ف��ح�����س��اً   7876 �إج���������ر�ء  �إىل  ول���ف���ت 

خم�������ربّي�������اً، ل���ي�������س���ب���ح �إج�������م�������ايل ع����دد 

�لفحو�سات �لتي �أجريت منذ بدء �لوباء 

وحتى �لآن 448701 فح�ساً.

و�أك����دت �ل�����وز�رة �أّن خ��ط��ر �ل��وب��اء ما 

ز�ل موجود�ً، رغم عدم ت�سجيل �إ�سابات، 

�ل��ت��ق��ّي��د  �إىل �����س����رورة  د�ع���ي���ة �جل��م��ي��ع 

�لكّمامات،  و�رت���د�ء  �لوقاية،  ب��اإج��ر�ء�ت 

تطبيق  و��ستخد�م  �جل�سدي،  و�لتباعد 

خم��ال��ط��ة  ح����ال  يف  ل��ل��ت��ن��ب��ي��ه  “�أمان” 
�أ�سخا�س م�سابني، و�مل�ساهمة يف �لك�سف 

ع��ن ح��الت �لإ���س��اب��ة - ل ق��ّدر �هلل - يف 

وق���ت م��ب��ّك��ر. ك��م��ا �أك����دت �أه��م��ّي��ة تطبيق 

“�سحتك”.

التفا�صيل �ص »3«

3



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
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اجلمعة  10 / 7 / 2020 

 العضايلة يلتقي وفدا من جمعية النساء العربيات في األردن

 مدير االمن العام يؤكد ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين

 هيئة االستثمار: األردن يقدم تسهيالت لدعم االستثمارات التركية

 السفير ويفانغ يؤكد نجاح منتدى التعاون الصيني العربي

التعليم العالي: الجزائر ترفض ان يكمل طلبة 
الطب األردنيين سنة االمتياز بالمملكة

 الخارجية : مقتل شاب اردني 
في الواليات المتحدة األمريكية

وفد صحي يزور مدينة الحسن 
الصناعية

االنباط-عمان

 ال��ت��ق��ى وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���ام 

اأجم�����د ع�����ودة ال��ع�����س��اي��ل��ة يف م��ك��ت��ب��ه ب���دار 

رئ��ا���س��ة ال������وزراء ام�����س اخل��م��ي�����س، رئ��ي�����س��ة 

وعددا  االأردن  يف  العربيات  الن�ساء  جمعية 

اأع�سائها. من 

واأكد الع�سايلة خال اللقاء وجود اإرادة 

عبد  امللك  جالة  يقودها  اأردن��ي��ة  �سيا�سية 

امل��راأة  دع��م  على  كبري  وت�سميم  الثاين  اهلل 

االأردنية ومتكينها يف خمتلف املجاالت.

ال��ت��ي  االأخ�������رية  ال����ق����رارات  اإىل  واأ�����س����ار 

ت��ع��زي��ز  ����س���ب���ي���ل  ات���خ���ذت���ه���ا احل����ك����وم����ة يف 

على  امل�����س��ادق��ة  بينها  م��ن  امل�����راأة،  ومت��ك��ن 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��م��ك��ن امل����راأة 

اللجنة  ماأ�س�سة  اإىل  اإ�سافة   ،2025  -  2020

ال����وزاري����ة ل��ت��م��ك��ن امل������راأة ل��ت�����س��ب��ح اإح���دى 

اللجان العاملة يف رئا�سة الوزراء.

ولفت الع�سايلة اإىل متيز املراأة االأردنية 

الن�ساء  ن�سبة  ت�سكل  اإذ  االإع���ام،  ق��ط��اع  يف 

باملئة،   25 القطاع حوايل  العامات يف هذا 

ملنا�سب  منهن  العديد  ا�ستام  اإىل  اإ�سافة 

اأول  اأن  اإذ  املا�سية،  ال�سنوات  خال  قيادية 

هي  عربية  يومية  ل�سحيفة  حترير  رئي�س 

اأول وزيرة اإعام يف الوطن  اأن  اأردنية، كما 

العربي كانت �سيدة اأردنية اأي�سا.

جمعية  رئ��ي�����س��ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ب����دروه����ا، 

الق�سو�س  رندا  االأردن  يف  العربيات  الن�ساء 

خطوات اجلمعية يف اإعداد تقرير عن حالة 

بتكليف  االأردن  يف  اجلن�سن  ب��ن  امل�����س��اواة 

من مفو�سية االحتاد االأوروبي يف عمان.

واأ�سارت اإىل اأن التقرير الذي يعد االأول 

م���ن ن��وع��ه يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ي��ب��ح��ث يف 

يف  االجتماعي  ال��ن��وع  اإدم���اج  على  ال��رتك��ي��ز 

والفجوات  املنجزات  ور�سد  االأزم��ات،  اإدارة 

املتعلقة بن اجلن�سن.

االنباط-عمان 

الركن  اللواء  العام  االأم��ن  مدير  التقى 

مبنى  يف  اخلمي�س  احلوامتة،ام�س  ح�سن 

م��دي��ري��ة االأم����ن ال���ع���ام، م����دراء ال�����س��رط��ة، 

وال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، وم��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات، 

واالأمن الوقائي.

ون��ق��ل احل���وامت���ة خ���ال ال��ل��ق��اء حت��ي��ات 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال����ث����اين، ال��ق��ائ��د 

جالته  واع��ت��زاز  امل�سلحة،  للقوات  االعلى 

ب��ج��ه��ود م��ن��ت�����س��ب��ي االم�����ن ال���ع���ام االأم��ن��ي��ة 

املواطن  اأم��ن  حفظ  �سبيل  يف  واالإن�سانية 

واملجتمع.

واأك�����د احل���وامت���ة ع��ل��ى ����س���رورة ت��ع��زي��ز 

اخل���دم���ات االأم��ن��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن��ن، 

املحافظات  يف  االأم��ن��ي��ة  اخل��ط��ط  وت��ط��وي��ر 

واملتغريات  املعطيات  واقع  مع  ين�سجم  مبا 

امل���ي���دان���ي���ة، مل��ن��ع ك���اف���ة اأ����س���ك���ال اجل���رمي���ة، 

الق�سايا  مبتابعة  اال�ستمرار  على  م�سدداً 

جنائية  ق�سايا  اأية  اإغ��اق  وعدم  املجهولة 

حلن الك�سف عنها .

ال�سركاء  مع  التن�سيق  اأهمية  اإىل  ولفت 

حكام  م��ن  املحافظات  يف  املعنية  واجل��ه��ات 

اإدارين، واأجهزة ر�سمية، ومتتن التوا�سل 

املجتمع  وموؤ�س�سات  املحلية  املجتمعات  مع 

واملواطنن لتلم�س احتياجاتهم، واإ�سراكهم 

يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي واالأم���ن���ي . 

االأمنية  املنظومة  اأن  اإىل  احلوامتة  واأ�سار 

من  م��زي��داً  ل��ل��ق��ادة  تتيح  اجل��دي��د  ب�سكلها 

االخت�سا�س،  مناطق  يف  االأمنية  الفعالية 

والت�سكيات  ال��وح��دات  جهود  توحيد  بعد 

ومرتبات  ال�سرطة  مديريات  من  العاملة 

الدفاع امل��دين وق��وات ال��درك، االأم��ر الذي 

مي��ك��ن��ه��م م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ال���واج���ب���ات ال��ي��وم��ي��ة 

والطارئة بكفاءة عالية.

االنباط-عمان

قال رئي�س هيئة اال�ستثمار الدكتور خالد 

الدعم  ا�سكال  كل  يقدم  االردن  ان  ال��وزين، 

والت�سهيات للم�ستثمرين االأتراك، م�سددا 

التي  اال�سرتاتيجية  العاقات  اأهمية  على 

جتمع االأردن وتركيا يف خمتلف املجاالت.

ج������اء ذل������ك خ������ال ن�������دوة ا����س���ت���ث���م���اري���ة 

اأردن����ي����ة ت��رك��ي��ة ع���ق���دت اأم�������س ب��ال�����س��راك��ة 

ب����ن ال���ه���ي���ئ���ة وج���م���ع���ي���ة رج�������ال االع����م����ال 

العاقات  وبالتعاون مع جمل�س  االردنين، 

الرتكية. االقت�سادية اخلارجية 

اخلمي�س،  ام�����س  ب��ي��ان  يف  الهيئة  وق��ال��ت 

االردن��ي��ة  الت�سهيات  ت��ق��دمي  بحث  مت  اإن���ه 

االتراك. للم�ستثمرين 

اأن ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال����وزين  واك����د 

لا�ستثمار،  اآم��ن��ا  م���اذا  تعترب  االأردن  يف 

وه��ن��اك م��واك��ب��ة م�����س��ت��م��رة ل��ت��ط��وي��ره��ا مبا 

واآمالهم. امل�ستثمرين  يتنا�سب مع تطلعات 

وا���س��ت��ع��ر���س اأب������رز امل���وؤ����س���رات اجل���اذب���ة 

اململكة، كتقدم مرتبة االردن  لا�ستثمار يف 

البنك  ع��ن  املنبثقة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  يف 

ال���دويل وت��ق��اري��ر مم��ار���س��ة االع��م��ال 2020، 

وت�سنيفه �سمن اعلى ثاثة بلدان يف العامل 

االأع���م���ال،  اأداء  ���س��ه��ول��ة  ت��رت��ي��ب  حت�����س��ن��اً يف 

لاإ�ساحات. تطبيقاً  والعا�سر عاملياً 

بعوامل  اي�سا  يتمتع  االردن  ان  وا�ساف 

اال����س���ت���ق���رار وامل����وق����ع اجل����غ����رايف وال���ق���وى 

الب�سرية املدربة واملناطق التنموية واحلرة، 

ا�سافة اىل ت�سريعات ع�سرية وحرية حركة 

را���س امل��ال ون��ظ��ام بنكي ق��وي، داع��ي��اً رج��ال 

لا�ستفادة  االت��راك  وامل�ستثمرين  االعمال 

واتفاقيات  اال�سرتاتيجي  االردن  موقع  من 

من  بالعديد  تربطه  ال��ت��ي  احل��رة  ال��ت��ج��ارة 

ال������دول ل���دخ���ول ال�����س��ل��ع وال���������س����ادرات اىل 

العاملية. اال�سواق 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة رج���ال 

االع���م���ال االردن����ي����ن ح���م���دي ال���ط���ب���اع، اإن 

اجل��م��ع��ي��ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

االأردن  اأن  مبيناً  اجل��ان��ب��ن،  ب��ن  الثنائية 

وت����رك����ي����ا ي���ت���م���ت���ع���ان ب����ع����اق����ات ���س��ي��ا���س��ي��ة 

وتاريخية ممتازة اإىل جانب وجود عاقات 

اق��ت�����س��ادي��ة ط��وي��ل��ة االأم����د وم���ت���ط���ورة، مع 

اتفاقية ومذكرة تفاهم   40 اأكرث من  وجود 

مت توقيعها بن البلدين.

قيمة  زي�����ادة  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ان���ن���ا  واو����س���ح 

اال����س���ت���ث���م���ارات امل���ت���ب���ادل���ة ب����ن ال��ب��ل��دي��ن، 

ل��ت�����س��ب��ح اأف�������س���ل وه�����ذا اأح�����د اأه�����م اأ���س��ب��اب 

ملناق�سة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال���ن���دوة  ه���ذه  ع��ق��د 

يف  البلدين  ب��ن  امل��ت��اح��ة  اال�ستثمار  ف��ر���س 

واإقامة  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  القطاعات 

القطاعات  وا�ستثمارات متبادلة يف  م�ساريع 

الواعدة. االقت�سادية 

تركيا  جمهورية  �سفري  اأك��د  جانبه،  من 

يف االردن، ا�سماعيل اراكاز، اأن باده مهتمة 

ب�سكل كبري يف اال�ستثمار باالأردن، وان هناك 

ف��ر���س��ا ك��ب��رية ل��ل��ت��ع��اون ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

من  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اأن  اإىل  الف��ت��اً  الثنائية، 

اأمامها  ي��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة  ال�سركات 

االأردن  يف  لا�ستثمار  متاحة  كبرية  فر�س 

التي  اال�ستثمارية  امل��زاي��ا  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 

البيئة اال�ستثمارية يف اململكة. متنحها 

ي���ه���ت���م يف  ال�����رتك�����ي  وق�������ال ان اجل�����ان�����ب 

جم�����االت امل������واد اخل�����ام وال�������رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

خا�سة مادة ال�سليكا، باال�سافة اىل جماالت 

اتفاقية  اإلغاء  اأن  مبيناً  الغذائي،  الت�سنيع 

ال��ت��ج��ارة احل���رة االأردن��ي��ة ال��رتك��ي��ة ك��ان لها 

التجارية  العاقات  على  �سلبية  انعكا�سات 

البلدين. بن 

ال��رتك��ي  وث��م��ن رئ��ي�����س جمل�س االأع���م���ال 

االأردين فاروق اإقبال، جهود هيئة اال�ستثمار 

احلثيثة،  االأردنين  االأعمال  رجال  وجمعية 

اجلانبن،  بن  الثنائية  العاقات  تعزيز  يف 

م��ع��رب��اً ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن ت��ك��ون ن��ت��ائ��ج ال��ن��دوة 

جمل�س  ان  اىل  واأ�سار  مثمرة.  اال�ستثمارية 

الرتكية  اخلارجية  االقت�سادية  العاقات 

ي��ه��دف ع��ل��ى ال�����دوام اإىل ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

ال���ت���ج���اري���ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

الرتكية االأردنية، مو�سحا ان التوجه اليوم 

امل�سرتك  التعاون  اآفاق وجماالت  زيادة  نحو 

من  التخفيف  �سبيل  يف  وذل���ك  االأردن  م��ع 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جل��ائ��ح��ة  ال�سلبية  االآث�����ار 

امل�ستجد.

يذكر اأن جمل�س االأعمال االأردين الرتكي 

االأعمال  رج��ال  جمعية  بن  يجمع  م�سرتك 

االأردن���ي���ن وجم��ل�����س ال��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة 

.1994 االقت�سادية الرتكية، تاأ�س�س يف عام 

االنباط-عمان

اكد ال�سفري ال�سيني يف عمان بان ويفانغ 

ان االجتماع الوزاري التا�سع ملنتدى التعاون 

ال�سيني العربي الذي انعقد برئا�سة ال�سن 

امل��ا���س��ي ح��ق��ق جن��اًح��ا  ي���وم االث��ن��ن  واالردن 

ك��ب��ريا واأ���س��ب��ح ع��ام��ة ف��ارق��ة ج��دي��دة على 

اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعميق  زيادة  طريق 

ال�سينية العربية وبناء جمتمع ذي م�ستقبل 

م�سرتك.

�سحفي  موؤمتر  يف  ويفانغ  ال�سفري  وعرب 

مل�ساهمته  االأردين  للجانب  �سكره  عن  ام�س 

االي��ج��اب��ي��ة وج���ه���وده يف ���س��ب��ي��ل اإجن�����اح ه��ذا 

ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال���ع���اق���ات  امل����وؤمت����ر، وق������ال، ان 

ال��ع��رب��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ف��ر���س 

ان  اىل  م�سريا  ال�ساملة،  والنه�سة  التنمية 

ال�����س��ن ا���س��ب��ح��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي ث���اين اأك��رب 

عام  منذ  و  ال��ع��رب��ي،  للعامل  جت���اري  �سريك 

ل��ا���س��ت��ث��م��ار  م�����س��در  اأك����رب  اأ���س��ب��ح��ت   2017

اأ�سبح  العام  ه��ذا  يف  وق��ال،  العربية.  للدول 

وب���اء االل��ت��ه��اب ال��رئ��وي ال��ت��اج��ي ه��و املحك 

واالختبار للعاقة بن اجلانبن حيث اأظهر 

ال��ق��وي��ة ع��ل��ى جمابهة  اإرادت���ه���م���ا  اجل��ان��ب��ان 

ال����وب����اء، وال��ت��زام��ه��م��ا ب��ت��ع��م��ي��ق امل�����س��ال��ح يف 

ا�سرتاتيجية  �سراكة  وبناء  املجاالت،  خمتلف 

ما  ان  اىل  م�سريا  وا�ستقراًرا،  �سابة  اأك��رث 

�سهدناه من دعم متبادل وم�ساعدة متبادلة 

اأث��ن��اء  العربية  وال���دول  ال�سن  م��ن  ك��ل  ب��ن 

م��ك��اف��ح��ة ال���وب���اء ���س��ط��ر ف�����س��ا ج���دي���دا يف 

ال�����س��داق��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة. واأك�����د دع��م 

ال�����س��ن ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة يف ح��م��اي��ة اأم��ن��ه��ا 

م�سددا  االجتماعي،  وا�ستقراراها  ال�سيا�سي 

ال�سعب  جانب  اىل  وبقوة  ب��اده  وق��وف  على 

واالل��ت��زام  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����س��ع��وب  الفل�سطيني 

ب��ال��ت��ع��ددي��ة واحل���وك���م���ة ال��ع��امل��ي��ة، وال���دع���م 

االأمم  ح��ول  يتمركز  تعددي  لنظام  احلا�سم 

امل��ت��ح��دة، ون��ظ��ام دويل ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ق��وان��ن 

ال���دول���ي���ة وال���رف�������س ال���ق���اط���ع ل���اأح���ادي���ة 

و���س��ي��ا���س��ة ال���ق���وة، وت��ع��زي��ز ال��ب��ن��اء امل�����س��رتك 

لتحقيق  م��ع��ا  وال��ع��م��ل  وال���ط���ري���ق،  ل��ل��ح��زام 

للعودة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  النه�سة، 

يف  اال�ستقرار  وحتقيق  واالن��ت��اج،  العمل  اىل 

لل�سعوب.  املعي�سية  االأو�ساع  وحماية  العمل، 

واك�����د ان����ه يف ظ���ل ال���و����س���ع احل�����ايل حت��ت��اج 

التعاون  تعزيز  اإىل  العربية  وال��دول  ال�سن 

اأكرث  ال�سعوبات وامل�سي قدما  والتغلب على 

من اأي وقت م�سى يف مواجهة الوباء الهائج 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة ب��ه��ذا اجل��ان��ب، معربا 

يف  االردن  اتبعها  ال��ت��ي  لاآلية  تقديره  ع��ن 

مواجهة ازمة كورونا.

االنباط-عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأك���دت 

اأن م�����س��ك��ل��ة ال��ط��ل��ب��ة االأردن���ي���ن  ال��ع��ل��م��ي 

الدار�سن يف تخ�س�س الطب يف اجلزائر 

ت��ت��ل��خ�����س ب����اأن ال��ت�����س��ري��ع��ات ال���ن���اف���ذة يف 

اجل���زائ���ر ت�����س��رتط ب�����اأن ي���ق���وم ال��ط��ال��ب 

اإنهائه  بعد  االم��ت��ي��از  �سنة  يف  بااللتحاق 

�سنة  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ���س��ن��وات  ���س��ت  ل��درا���س��ة 

واحل�سول  ال��ت��خ��رج  م��ن  ليتمكن  ال��ل��غ��ة؛ 

البكالوريو�س. على درجة 

الت�سريعات تطبق على  اأن هذه  وبينت 

تخ�س�س  يف  ال��دار���س��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع 

اأو من  ك���ان���وا ج���زائ���ري���ن  ����س���واء  ال���ط���ب 

اأخرى. جن�سيات 

ب����ي����ان ام�����س  واأ�����س����اف����ت ال����������وزارة يف 

ال�سفارة  يف  الثقايف  امللحق  اأن  اخلمي�س، 

االأردن�����ي�����ة يف اجل����زائ����ر وم���ن���ذ اأ���س��اب��ي��ع 

م�����س��ت ي��ت��اب��ع ع���ن ك��ث��ب ه����ذه ال��ق�����س��ي��ة 

وخاطب ب�سكل ر�سمي اجلهات اجلزائرية 

ال�����س��م��اح للطلبة  م��ن��ه��ا  امل��خ��ت�����س��ة ط��ال��ب��ا 

االأردن������ي������ن ب���االل���ت���ح���اق ب���ال���ت���دري���ب يف 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل���ام���ع���ي���ة اع���ت���ب���ارا م��ن 

ال�سلطات  لكن  ال�سيفي  الف�سل  ب��داي��ة 

ال  حالياَ  التعليمات  اأن  اأك��دت  اجلزائرية 

م�ستوى  يف  ال��ط��ب  طلبة  جلميع  ت�سمح 

ال�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة )االم��ت��ي��از( ب��االل��ت��ح��اق 

ب��ال��ت��دري��ب يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة 

الطلبة،  �سامة  على  حر�ساً  اجلزائرية، 

ونتيجة للو�سع الوبائي لفريو�س كورونا 

يف اجل���زائ���ر وال�����ذي ي�����س��ن��ف ب���اأن���ه غري 

حاليا. م�ستقر 

للطلبة  ال�سماح  ميكن  ال  باأنه  واأك��دت 

االأردنين باإكمال تدريب �سنة االمتياز يف 

ذلك  الأن  االأردنية  اجلامعية  امل�ست�سفيات 

التعليم اجلزائرية. يتنافى مع �سيا�سة 

ب��اأن ق�سية ه��وؤالء  واأو���س��ح��ت ال���وزارة 

ال���ط���ل���ب���ة ال مي���ك���ن ح���ل���ه���ا ب�����ق�����رار م��ن 

معادلة  جلنة  اأو  العايل  التعليم  جمل�س 

ال�سهادات غري االأردنية يف الوزارة كونها 

اجلزائرية  للدولة  �سيادي  بقرار  تتعلق 

وب��ال��ت��ايل ت��ق��ع خ����ارج اإط�����ار ���س��اح��ي��ات 

ال��وزارة، علما باأن ال��وزارة خاطبت وزارة 

على  للعمل  املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية 

الدبلوما�سية  بالطرق  الق�سية  هذه  حل 

املمكنة

االنباط-عمان 

وزارة  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  اع��ل��ن 

ال�سفري  امل��غ��رتب��ن  و����س���وؤون  اخل��ارج��ي��ة 

يف  اردين  �ساب  مقتل  الفايز  اهلل  �سيف 

الواليات املتحدة االأمريكية.

اإن  اخلمي�س  ام�����س  ت�سريح  يف  وق��ال 

مبقتل  اعلمتنا  وا���س��ن��ط��ن  يف  ���س��ف��ارت��ن��ا 

املا�سية  اجلمعة  م�ساء  اردين  م��واط��ن 

يف م��دي��ن��ة ���س��ان��ت /ل��وي�����س اث���ر اط��اق 

الذي  التجاري  املحل  خ��ارج  عليه  النار 

ي��ع��م��ل ب����ه ومل ت��ت��م��ك��ن ال�������س���رط���ة م��ن 

بعد،وتتابع  اجل��اين  على  القب�س  القاء 

ال���������س����ف����ارة جم�����ري�����ات ال���ت���ح���ق���ي���ق م��ع 

املعنية. ال�سلطات 

وا�سار اىل ان املرحوم يحمل اجلن�سية 

ال��درج��ة  اق��ارب��ه م��ن  االم��ري��ك��ي��ة ويقيم 

االوىل يف الواليات املتحدة و مل يقرروا 

ب��ع��د ح���ول دف���ن اجل��ث��م��ان يف ال��والي��ات 

املتحدة او يف اململكة.

االنباط-عمان

وال���رم���ث���ا  ارب������د  ���س��ح��ة  م�������دراء  زار 

م��دي��ن��ة احل�����س��ن ال�����س��ن��اع��ي��ة ل��اط��اع 

على م�ستوى اخلدمات ال�سحية ومدى 

االل���ت���زام ب���اإج���راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

املتبعة يف املدينة.

واكدوا خال الزيارة ام�س اخلمي�س، 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  احل�������س���ن  م���دي���ن���ة  الإدارة 

واأهمية  بينهم  الت�ساركية  مبداأ  تعزيز 

وال�سامة  ال�سحية  االإج�����راءات  ات��ب��اع 

ال���ع���ام���ة يف اأروق�������ة امل���دي���ن���ة وامل�����س��ان��ع 

ل�����س��م��ان ���س��ام��ة اجل��م��ي��ع، خ��ا���س��ة وان 

امل���دي���ن���ة ت��ع��ت��رب اك����رب جت���م���ع ���س��ن��اع��ي 

يف ���س��م��ال امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ن��اق�����س��وا خ��ال 

�سبل  وبحث  ال�سحية  املنظومة  الزيارة 

تطويرها بال�سراكة مع اإدارة املدينة.

وق�����������ال م������دي������ر م�����دي�����ن�����ة احل�������س���ن 

اإدارة املدينة  اإن  ال�سناعية هاين ذيابات 

ك��ورون��ا  االأوىل الأزم����ة  ال��ل��ح��ظ��ة  وم��ن��ذ 

اأروق��ة  لتعقيم  الو�سائل  اف�سل  اتبعت 

امل��دي��ن��ة ور���س��ه��ا ب��امل��ب��ي��دات وامل��ع��ق��م��ات 

راقبت  كما  ال��ع��ام��ة،  ال�سامة  ل�سمان 

الإج����راءات  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  ات��ب��اع 

اإن  اإىل  م�سريا  فيها،  املتبعة  ال�سامة 

وثيق  تن�سيق  على  بقيت  امل��دي��ن��ة  اإدارة 

ال�سحية  ال��رق��اب��ة  اأج��ه��زة  خمتلف  م��ع 

ال�سناعية  اال�ستثمارات  خدمة  ل�سمان 

فيها. والعمالة 

وب��ن ذي��اب��ات اأن ال��زي��ارة رك��زت على 

ال�����دور امل���ح���وري ال����ذي مت��ث��ل��ه امل��دي��ن��ة 

ن���ظ���را حل��ج��م ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا و����س���رورة 

كما  ف��ي��ه��ا،  ال�����س��ام��ة  اإج����راءات  متابعة 

مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اج�����راء ال��ف��ح��و���س��ات 

ل�سمان  الع�سوائية  والعينات  ال��دوري��ة 

االلتزام مبعايري ال�سامة العامة.

اع��ت��م��اد  اإىل  ���س��ي�����س��ار  ان����ه  واأ�����س����اف 

العاملة  لل�سركات  ال�سحية  الرتاخي�س 

التعقيم قبل مبا�سرة عمليات  يف جمال 

التعقيم يف ال�سركات ال�سناعية ل�سمان 

�سامة مواد الر�س وطرق ر�سها خدمة 

فيها  والعمالة  ال�سناعية  لا�ستثمارات 

للحفاظ على اإجراءات ال�سامة العامة 

فيها.

واأ����س���اد م��دي��ر ���س��ح��ة ارب����د ال��دك��ت��ور 

من  والتعاون  باجلهود  ال�سياب  ريا�س 

للتاأكد من  العاقة  ذات  جميع اجلهات 

وت��ط��ب��ي��ق معايري  م��ت��اب��ع��ة  ا���س��ت��م��راري��ة 

باملوؤ�س�سات  العامة  وال�سامة  ال�سحة 

كافة.
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االنباط -عمان

النفط  ���ش���ؤون  يف  واملتخ�ش�ص  الباحث  اك��د 

ع��ام��ر ال�����س��وب��ك��ي ل����أن���ب���اط ان ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ال����ط����اق����ه ال����ت����ي ت���ت���ب���ع���ه���ا احل����ك����وم����ة م���ك���رره 

ومتناق�سه

  كما اكد ان احلكومة اعتمدت ا�سراتيجية 

الطاقه للع�سر �سنوات القادمه و التي انتظرها 

االردن����ي����ن ط����وي����ً�، ع��ل��ى حم�����اور م���ك���ررة يف 

وكانت  ال�سابقه،  اال�سراتيجيات  من  معظمها 

مب���خ���رج���ات م����ك����رره وم��ت��ن��اق�����س��ه يف م��ع��ظ��م 

االحيان.

وبا�سعار  بالطاقه  التزود  ام��ن  ان   واأو���س��ح   

م��ق��ب��ول��ه واال���س��ت��دام��ه وزي�����ادة االع��ت��م��اد على 

امل�����س��ادر امل��ح��ل��ي��ه حم���اور ك��ن��ا ن��راه��ا يف جميع 

ومنها  ال�سابقه  ال�سنوات  يف  اال�سراتيجيات 

االخ���ره   19-21 و   15-25 ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

 20-30 ا�سراتيجية  يف  اي�����س��اً  م��ك��رره  وه��ي 

ال��ت��ي اط��ل��ق��ت��ه��ا احل��ك��وم��ه م���وؤخ���را، ومل ن��رى 

بعدهااال ارتفاع يف �سعر الكهرباء على املواطن 

اخ���ره���ا ف���رق ال���وق���ود ع��ل��ى ف���ات���وره ال��ك��ه��رب��اء 

ال��دول  بن  االعلى  الكهرباء  �سعر  ا�سبح  حتى 

العربيه، ومل نرى اال مزيد من ال�سرائب على 

املقطوعه  ال�سريبه  اخرها  النفطيه  امل�ستقات 

االعلى  اي�سا هو  املحروقات  �سعر  والتي جعلت 

عدا  ذلك  او�سطيه،  وال�سرق  العربيه  الدول  يف 

ديون  من  اال�سراتيجيات  ه��ذه  به  ت�سببت  ما 

7.2 مليار  وخ�سائر على احلكومه و�سلت اىل 

دينار و �سكلت %23 من الدين العام االردين 

.

ال�سخر  اظ��ه��ار  يف  وا���س��ح  التناق�ض  وك���ان 

توليد  خليط  من   15% ي�سكل  كجزء  الزيتي 

ت�����س��غ��ي��ل  ي��ت��م  ان  دون   2020 يف  ال���ك���ه���رب���اء 

ال��ث��اين،  الن�سف  ون��ح��ن يف  ال��ع��ط��ارت  م�����س��روع 

با�سعار  الطاقه  توفر  حمور  يف  اخر  وتناق�ض 

مقبوله وبنف�ض الوقت ادراج م�سروع العطارات 

الذي ح�سب ت�سريح احلكومه �سيكلف اخلزينه 

و�سرفع تكلفة انتاج  200 مليون دينار �سنوياً 
هذا  واط،  كيلو  ك��ل  على  فل�ض   10 ال��ك��ه��رب��اء 

على  الركيز  ب��اب  يف  التناف�ض  اىل  باال�سافة 

واملوا�س�ت  النقل  يف  الكهرباء  ا�ستعمال  زيادة 

الغاز يف  ا�ستعمال  الركيز على  الوقت  وبنف�ض 

احلكومه  ه��ذه  ان  العلم  مع  واملوا�س�،  النقل 

ه���ي م���ن ف��ر���س��ت ال�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى ال�����س��ي��ارات 

الكهربائيه بعد ان كانت معفاه من ال�سرائب، 

ك��ذل��ك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ن��اق�����س��ات ال��ت��ي تعطي 

دالالت بان اال�سراتيجيه بحاجه اىل التعديل 

والت�سحيح.

  وتغافلت اال�سراتيجية عن ركيزه ا�سا�سيه 

ودول  الطاقه،  لتوليد  النفايات  ا�ستغ�ل  وهي 

من  للتخل�ض  �سنوات  منذ  لهذا  تتجه  ال��ع��امل 

البيئيه. النفايات وتقلي�ض حجم ا�سرارها 

 كما تغافلت اال�سراتيجيه عن و�سع خطه 

وال��ت��ي  ال��ط��اق��ه  وزارة  و���س��رك��ات  الهيئه  ل��دم��ج 

امل�سالح  فيها  وت��ت��ع��ار���ض  امل��ه��ام  فيها  ت��ت��داخ��ل 

برواتب  املوازنه  وترهق  االحيان،  من  كثر  يف 

وخم�س�سات دون جدوى.

توليد  يف  املتجدده  الطاقه  ان  املعلوم  ومن   

اجلديده  اال�سراتيجيه  تتوقع  التي  الكهرباء 

كانت   ،  31% اىل   2030 ال��ع��ام  يف  ت�سل  ان 

ال��ع��ام  يف   30% اىل  ت�����س��ل  ان  م��ت��وق��ع  اي�����س��ا 

اال  ال�سابقه،  اال�سراتيجيه  ح�سب   2020
ان ال��ن�����س��ب��ه و���س��ل��ت ال���ي���وم ح�����س��ب ال��ت�����س��ري��ح 

ت�سكل  ه��ي  ال���واق���ع  ويف   ،21% احل��ك��وم��ي��اىل 

الكهربائية  ال��ط��اق��ه  جم��م��وع  م��ن   5% ف��ق��ط 

امل�ستفاد منها، وذلك ب�سبب عدم وجود تخزين 

التخطيط  ول�����س��وء  ال��ت��ي  الكهربائية  للطاقه 

ك��ذل��ك مل  امل�����س��ت��ث��م��ر،  ع��ل��ى  ك�����س��رط  مل تعتمد 

من  االغ��ره  وم�ستوى  الطق�ض  تقلبات  تعتمد 

التحديات لهذا القطاع.

  لذلك ولغره نرى ان هذه اال�سراتيجيه 

اف�����را������س�����ي�����ه وامل�����رح�����ل�����ه ال�����ق�����ادم�����ه حت���ت���اج 

بعيده  للتطبيق  قابله  عمليه  ا�سراتيجيات 

عن العر�ض، وتوازن بن احلاجات االقت�ساديه 

مب�سلحة  االخذ  مع  امل�ستخدم  الطاقه  وخليط 

وامل�ستقات  للكهرباء  ثمن  يدفعه  ما  و  املواطن 

التي نرى منها  االرقام  النفطيه واالبتعاد عن 

اجلديده  اال�سراتيجيه  وح�سب  امل�ستقبل  يف 

زياده يف تكاليف الطاقه على املواطن.

االنباط-عمان 

اخلمي�ض،  ام�ض  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

كورونا  بفرو�ض  اإ�سابة  اأي  ت�سجيل  عدم 

ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل يف امل��م��ل��ك��ة، 

عند  ل�إ�سابات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبقى 

حالة.  1169
واأ���س��ار امل��وج��ز االإع���م��ي ال�����س��ادر عن 

اإىل  اليوم،  الوزراء ووزارة ال�سحة  رئا�سة 

�سفاء توزعت كما يلي:  5 حاالت  ت�سجيل 

و3  ح��م��زة،  االأم��ر  م�ست�سفى  يف  حالتان 

علياء. امللكة  م�ست�سفى  يف  حاالت 

ف��ح�����س��اً   7876 اإج�������راء  اإىل  ول���ف���ت 

خم��������رّي��������اً، ل���ي�������س���ب���ح اإج�������م�������ايل ع�����دد 

الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات 

448701 فح�ساً. االآن  وحتى 

الوباء ما زال  اأّن خطر  الوزارة  واأكدت 

م���وج���وداً، رغ���م ع���دم ت�����س��ج��ي��ل اإ���س��اب��ات، 

ال��ت��ق��ّي��د  �����س����رورة  اإىل  اجل���م���ي���ع  داع����ي����ة 

ب��اإج��راءات ال��وق��اي��ة، وارت���داء ال��ك��ّم��ام��ات، 

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

خم��ال��ط��ة  ح�����ال  يف  ل��ل��ت��ن��ب��ي��ه  “اأمان” 
الك�سف  يف  وامل�ساهمة  م�سابن،  اأ�سخا�ض 

ع��ن ح���االت االإ���س��اب��ة - ال ق���ّدر اهلل - يف 

مبّكر. وقت 

“�سحتك”  تطبيق  اأه��م��ّي��ة  اأك���دت  كما 

ال��������ذي ي����������زّود م�������س���ت���خ���دم���ي���ه ب�����اأح�����دث 

املتعّلقة  واالكت�سافات  واالأخبار  املعلومات 

ب��ف��رو���ض ك��ورون��ا يف ال��ع��امل، ب��االإ���س��اف��ة 

���س��ح��ّي��ة  اإر�������س������ادات  ع���ل���ى  اح���ت���وائ���ه  اإىل 

مب�ستجّدات  تتعّلق  وتنبيهات  وحتذيرات 

الوبائّية. احلالة 

االنباط-عمان

���س��م��ح��ت امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

العاملن  من  عليهم  للموؤمن  االجتماعي 

يف قطاع التعليم اخلا�ض، باال�ستفادة من 

اأم��ر  مبوجب  ال�����س��ادر   2 م�ساند  برنامج 

واملت�سمن   ،2020 ل�سنة   9 رقم  الدفاع 

ال�سرف من الر�سيد االدخاري يف تاأمن 

العمل. عن  التعطل 

�سحفي  ب��ي��ان  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  واو���س��ح��ت 

امل��وؤم��ن عليه  ���س��رف  اأن  ام�����ض اخل��م��ي�����ض، 

ال  ال��دف��اع  ق��ان��ون  قبل  الر�سيد  ه��ذا  م��ن 

حالياً. منه  ا�ستفادته  دون  يحول 

املوؤمن  اأنه ي�سرط ال�ستفادة  وا�سافت 

ي��ك��ون قد  ال���ق���رار، ان ال  ع��ل��ي��ه م���ن ه���ذا 

���س��ب��ق وا���س��ت��ف��اد م��ن ب��رام��ج اأم����ر ال��دف��اع 

2020 واأن ال يقل ر�سيده  9 ل�سنة  رقم 

 90 االدخ������اري يف ت���اأم���ن ال��ت��ع��ط��ل ع���ن 

باملئة   60 ل��ه  ُي�سرف  اأن��ه  مبينًة  دي��ن��اراً، 

اأعلى  بحد  االدخ���اري  ر���س��ي��ده  قيمة  م��ن 

450 ديناراً، ويف حال كان املبلغ امل�ستحق 
 3 ُي�����س��رف ع��ل��ى  ف���اأك���ر،  دي���ن���اراً   150

دفعات.

على  يتعن  اأن��ه  اىل  املوؤ�س�سة  وا���س��ارت 

هذا  من  باال�ستفادة  الراغب  عليه  املوؤمن 

الرنامج، الدخول اإىل ح�سابه ال�سخ�سي 

ع��ل��ى م��وق��ع امل��وؤ���س�����س��ة االإل���ك���روين، وم��ن 

خ����دم����ات اأم������ر ال����دف����اع اخ���ت���ي���ار خ��دم��ة 

برنامج  االدخ��اري  الر�سيد  من  ال�سرف 

الطلب. وتقدمي   2 م�ساند 

ي��اأت��ي  ق����راره����ا  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأك�������دت 

العاملن  عليهم  املوؤمن  م�ساعدة  بهدف 

ودع��م  اخل��ا���س��ة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 

املعي�سي ا�ستقرارهم 

االنباط-عمان

الزمالية  م�سنع  اأن  العمل  وزارة  اأكدت 

يف ال�����س��ون��ة ال�����س��م��ال��ي��ة مت اإع����ادة اإغ���ق��ه 

م��ن��ذ ي����وم االأرب����ع����اء، ب���ق���رار م���ن ال���وزي���ر 

البطاينة. في�سل  ن�سال 

�سحفية  ت�سريحات  يف  ال���وزارة  ونفت 

ام�����ض اخل��م��ي�����ض، ���س��ح��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 

ي��ت��م ت��داول��ه��ا ب��خ�����س��و���ض ع���دم ا���س��ت��ج��اب��ة 

ن�سال  املهند�ض  العمل  وزير  لقرار  امل�سنع 

اإىل  يعمل، م�سرة  زال  ما  واأنه  البطاينة، 

تاأكدت  ال��وزارة  التابعة  التفتي�ض  فرق  اأن 

الوزير. اإغ�قه منذ حلظة قرار  من 

اإع��ادة  يتم  لن  امل�سنع  اأن  على  و�سددت 

الذي  التحقق  نتائج  ظهور  بعد  اإال  فتحه 

كلفها  التي  امل�سركة  اللجنة  بها  �ستقوم 

ال��ع��م��ل  ال��ع��م��ل وامل��ك��ون��ة م��ن وزارة  وزي���ر 

املدين. الدفاع  ال�سحة ومديرية  ووزارة 

ي��وم اخلمي�ض  ق��رر  ال��ع��م��ل  وك���ان وزي���ر 

“الزمالية”  م�����س��ن��ع  اإغ��������ق  امل���ا����س���ي 

ج��راء  بت�سمم  ع��ام��ل��ة   130 اإ���س��اب��ة  ب��ع��د 

لتعقيم  ر�سه  مت  ح�سري  مبيد  ا�ستن�ساق 

امل�شنع.

قد  امل�����س��ن��ع  يف  ع��ام��ل��ة   39 ان  وي��ذك��ر 

ت��ع��ر���س��ن ل���خ��ت��ن��اق ي��وم اأم�����ض االأرب��ع��اء، 

فتحه  اإع���ادة  امل�سنع  ادارة  ق��ررت  ان  بعد 

اإليه. العام�ت  من جديد، وعودة 

ب��داأت  للم�سنع  ال��ع��ام���ت  ع���ودة  وب��ع��د 

واإغماء نتيجة  اأعرا�ض قيء  تظهر عليهن 

م�سنع  داخ��ل  ح�سريا  مبيدا  ا�ستن�ساقهن 

م�ست�سفى  اإىل  بنقلهن  ت�سبب  ما  امل�ب�ض، 

ال�سمالية. االأغوار  لواء  معاذ بن جبل يف 

االنباط-عمان

 

وفق  والتكنولوجيا  العلوم  حققت جامعة 

هاير  ال��ت��امي��ز  لت�سنيف  االأخ����ر  االإ����س���دار 

ال�سابة  للجامعات  احل��ايل  للعام  اديوكي�سن 

 50 ال��ت��ي يقل عمرها ع��ن  وه��ي اجل��ام��ع��ات 

عاما الذي �سدر موؤخراً، املركز االأول حمليا 

فيما حلت باملركز اخلام�ض من بن جامعات 

العامل العربي ال�سابة، فيما جاءت يف املرتبة 

85 من بن جامعات العامل ال�سابة، حمققة 
العام  مع  مقارنة  مراكز  ب�ستة  تقدما  بذلك 

�سابة  414 جامعة  ولتكون من بن  املا�سي 

ف��ق��ط يف ال��ع��امل جن��ح��ت يف ال��ظ��ه��ور يف ه��ذا 

الت�سنيف.

وق����ال رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور �سائب 

يف  للجامعة  امل��ت��ت��ايل  ال��ظ��ه��ور  اإن  خ��ري�����س��ات 

م���واق���ع م��ت��ق��دم��ة يف ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة 

امل���وث���وق���ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ت�����س��ن��ي��ف ال��ت��امي��ز 

فريدة  وح��ال��ة  واع��ت��زاز  فخر  م�سدر  ي�سكل 

حتقيقا  واعية  تراكمية  جلهود  االإجن��از  من 

الأهداف مر�سومة مت ا�ستثمار امل�سادر املتاحة 

�سنوات،  م��دى  على  لتحقيقها  بعناية  ك��اف��ة 

ق�سة  املعاير  وبكل  ت�سكل  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�سافة 

جن����اح وط��ن��ي��ة وم���ث���اال ي��ح��ت��ذى يف االإجن����از 

مي��ك��ن ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 

االأردين  ال��ع��ايل  التعليم  جم���ال  يف  ال��ت��ط��ور 

ال�����ذي ك����ان ع��ل��ى ال������دوام وم����ا زال م��ت��م��ي��زا 

دائما ور�سم  اإليه  اأراد ذلك ودع��ا  ورائ��دا كما 

خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ل��ه ج���ل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

مدير  العلمي  البحث  عميد  واأك���د  ال��ث��اين. 

مركز التطوير االأكادميي و�سمان اجلودة يف 

اجلامعة الدكتور حممد الوديان اأن ت�سنيف 

من  يعد   2004 ع��ام  تاأ�س�ض  ال��ذي  التاميز 

اجلامعات  لت�سنيف  العاملية  االأنظمة  اأج��ود 

واأحد االأدوات املوثوقة عامليا لدى احلكومات 

والقطاع اخلا�ض والطلبة لتقييم اجلامعات، 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  اأن  اإىل  م�سراً 

 351-400 اأف�سل  بن  من  حاليا  ت�سنف 

للجامعات  التاميز  ت�سنيف  يف  عامليا  جامعة 

العاملية.

االنباط-عمان

اأك�����د رئ��ي�����ض جل��ن��ة ف��ل�����س��ط��ن ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

النائب يحيى ال�سعود، اأن موقف ج�لة امللك 

من خطة اإ�سرائيل ل�سم غور االأردن واأجزاء 

زال  وم���ا  ك���ان  الفل�سطينية  االأرا�����س����ي  م���ن 

متقدما، ومن�سجما متاما مع موقف ال�سعب 

االأردين الذي يقف خلف ج�لته يف مواجهة 

اخلطة االإ�سرائيلية.

واأ������س�����اف ال�������س���ع���ود، خ������ل ل���ق���اء ج��م��ع 

اللجنة، ام�ض اخلمي�ض، مع االأمناء العامن 

م��واق��ف ج�لة  اأن   ، ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل����أح���زاب 

وموؤ�س�ساته  االأردين  ال�سعب  ووق���وف  امل��ل��ك 

�سببا  الر�سمية واالأهلية خلف ج�لته كانت 

اإىل  اإ�سرائيل لقرار ال�سم، م�سرا  يف تاأجيل 

النيابية  فل�سطن  وجلنة  النواب  جمل�ض  اأن 

وج��دد  الق�سية.  جت��اه  مواقفها  ع��ن  ع��رت 

تاأكيد وقوف جمل�ض النواب وجلنة فل�سطن 

يتعلق  ق��رار  اأي  رف�ض  امللك يف  خلف ج�لة 

ب�سم غور االأردن واأجزاء من ال�سفة الغربية 

ال�سم  خطة  اأن  اإىل  ون��وه  اإ�سرائيل.  ل�سالح 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  �سيادة  مت�ض  اال�سرائيلية 

اإق��ام��ة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق  وي��ن��ه��ي 

م�سرا  ال�سريف،  القد�ض  وعا�سمتها  دولته 

ممثلن  م���ع  ف��ل�����س��ط��ن  جل��ن��ة  ل��ق��اء  اأن  اإىل 

ل�سل�سلة  باكورة  هو  ال�سيا�سية  االأح���زاب  من 

وم��وؤ���س�����س��ات  ال�سعبية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  ل���ق���اءات 

ودع��م  ال�سم  خطة  ملواجهة  امل���دين  املجتمع 

�سعود  النواب  امللك. وحت��دث  مواقف ج�لة 

اأب��و  اأب��و حمفوظ وفي�سل االع���ور واإب��راه��ي��م 

ال��رق��ب واإن�����س��اف اخل��وال��دة  ال�سيد واأح��م��د 

عن اأبعاد خطة �سم اأرا�سي غور االأردن على 

ووقوفهم  دعمهم  م��وؤك��دي��ن  اململكة،  ���س��ي��ادة 

التي  اخلطوات  جميع  يف  امللك  ج�لة  خلف 

الت�سدي  يف  ودوليا  وعربيا  حمليا  بها  يقوم 

ل��ق��رار  وال��ت�����س��دي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  للغطر�سة 

مهم،  االأح���زاب  دور  اأن  اإىل  واأ���س��اروا  ال�سم. 

ال�سم  خطة  ملواجهة  الكثر  منها  ومطلوب 

اأكد  ب��دوره��م،  ل��ه.  الت�سدي  ودع��م االأردن يف 

ممثلو االأحزاب رف�سهم الكامل لقرار ال�سم، 

الثاين  امللك عبداهلل  ووقوفهم خلف ج�لة 

وال��دويل  العربي  امل�ستوى  على  حتركاته  يف 

مل��واج��ه��ة خ��ط��ة ال�����س��م ال���ذي مي�����ض ال�سيادة 

االأردنية.

االنباط-عمان

وال�������س���وؤون  االأوق���������اف  وزارة  اف��ت��ت��ح��ت 

وامل��ق��د���س��ات االإ���س���م��ي��ة ام�����ض اخل��م��ي�����ض، 

واالإن��اث  للذكور  ال�سيفية  امل��راك��ز  فعاليات 

لهذا العام.

وق��ال م�ساعد اأم��ن ع��ام ال���وزارة ل�سوؤون 

ال��دع��وة واالإر����س���اد االإ���س���م��ي رئي�ض جلنة 

ف��واز  اإ���س��م��اع��ي��ل  ال�سيفية  امل���راك���ز  تنظيم 

اخلطبا اإن الوزارة، داأبت كل عام على اإقامة 

اك���ر م���ن 2000 م��رك��ز ���س��ي��ف��ي ل��ل��ذك��ور 

لتعليم  ال�سيفية  العطلة  خ����ل  واالإن�����اث 

ال����ق����راآن ال���ك���رمي وب��ع�����ض امل�����واد ال�����س��رع��ي��ة 

االأن�سطة،  من  وغرها  امل�ساندة  والفقهية 

املنهجية وال�منهجية.

واأ�����س����اف، اإن����ه ون���ظ���را جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ال��ع��ام ب�سكل  امل��راك��ز ه��ذا  مت تخفي�ض ع��دد 

ك���ب���ر ن���ظ���را ل�����ل����ت����زام ب���ال���روت���وك���والت 

واتخاذ  بعد  عن  بالتعليم  املتعلقة  الر�سمية 

للمحافظة  ال�زمة  والتدابر  االحتياطات 

وبناتنا  الأب��ن��ائ��ن��ا  وال�����س���م��ة  ال�سحة  ع��ل��ى 

عليها  ي�����س��رف  امل���راك���ز  اأن  واأك�����د  ال��ط��ل��ب��ة. 

دور  وم�سريف  والواعظات  االأئمة  من  نخبة 

القراآن الكرمي من حملة املوؤه�ت العلمية 

والتجويد، وحتت  الت�وة  واملتخ�س�سن يف 

قبل  م��ن  مكلفة  متخ�س�سة  جل��ان  اإ���س��راف 

وزي���ر االأوق�����اف ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل�يلة 

مل��ت��اب��ع��ة ع��م��ل امل���راك���ز واجل��ه��د ال����ذي تقوم 

االأهمية  امل��راك��ز  ه��ذه  ب��اإي���ء  والتوجيه  ب��ه 

باملراكز  التدري�ض  اأن  اىل  واملتابعة،م�سرا 

يقوم على م�سارين االأول يف �سحن امل�سجد، 

وه���و م��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ال���ذك���ور ب���واق���ع 200 

مركز على اأن ال يزيد عدد الطلبة امل�ساركن 

التباعد  20 طالبا ل�سمان  بكل مركز على 

واالحتياطات  التدابر  وم��راع��اة  اجل�سدي 

ال����زم���ة، ف��ي��م��ا ي��ق��وم امل�����س��ار ال���ث���اين على 

التدري�ض عن بعد من خ�ل خدمة “زوم” 

اإل���ك���رون���ي���ة  ن����اف����ذة   100 ف���ت���ح  مت  ح���ي���ث 

ل�إناث،  اإلكرونية  نافذة  و140  للذكور، 

موزعة على جميع حمافظات اململكة.

على  الطلبة  ت��وزي��ع  مت  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 

�سباحا   10 ال�����س��اع��ة  م��ن  االأوىل  ف��رت��ن 

من  امل�سائية  وال��ف��رة   ، 12ظهرا  ول��غ��اي��ة 

اأن ال  7 م�����س��اء، ع��ل��ى  5 ول��غ��اي��ة  ال�����س��اع��ة 

 25 بكل مركز على عن  الطلبة  يزيد عدد 

م�ساركا.

 سعر المحروقات وفاتورة الكهرباء األعلى عربيا 

الشوبكي لـ  : استراتيجية الطاقه مكررة ومتناقضة

ال إصابات بـ »كورونا« لليوم الثاني 

 الضمان: السماح للعاملين في التعليم الخاص االستفادة
 من برنامج مساند 2

 العمل: مصنع الزمالية مغلق حتى ظهور نتائج التحقق

 جامعة التكنولوجيا األولى محليا 
والخامسة عربيا وفق تصنيف التايمز 

هاير اديوكيشن

 فلسطين النيابية واألحزاب 
السياسية تؤكد رفضها لخطة 

اسرائيل ضم غور األردن

 وزارة األوقاف تفتتح المراكز الصيفية

االنباط-عمان

امل�سلحة  للق�وات  العام�ة  القيادة  اأعلنت 

االأردني�ة- اجلي�ض العربي/ مديرية الربية 

اآلية  حتويل  الع�سكرية،  والثقافة  والتعليم 

املكرمة  بعثة  من  اال�ستفادة  طلبات  تقدمي 

امللكية ال�سامية الأبناء الع�سكرين العاملن 

واالأج��ه��زة  العربي  اجلي�ض  يف  واملتقاعدين 

اإىل نظام  اليدوي  العمل  االأمنية من نظام 

العمل االإلكروين.

واو�����س����ح����ت ال����ق����ي����ادة يف ب����ي����ان ام�����ض 

اخل���م���ي�������ض، اأن������ه ���س��ي��ت��م ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات 

اال����س���ت���ف���ادة م����ن ب��ع��ث��ة امل���ك���رم���ة امل��ل��ك��ي��ة 

وكليات  اجلامع�ات  يف  للدرا�سة  ال�سامية 

امل���ج���ت���م���ع االأردن������ي������ة احل���ك���وم���ي���ة ل��ل��ع��ام 

خ���ل  م��ن   2021/  2020 ال��درا���س�����ي 

demc.jaf.( االإل������ك������روين  امل����وق����ع 

م��وع��د  ب���دء  م���ع  وب��ال��ت��زام��ن   )mil.jo

القبول  تن�سيق  لوحدة  الطلبات  التقدمي 

�سهادة  امتحان  نتائج  ظهور  بعد  امل��وح��د 

ان  اىل  م�سرة  العامة،  الثانوية  الدرا�سة 

وطريقة  والتعليمات  االإر����س���ادات  جميع 

املوقع  داخ��ل  من�سورة  االإل��ك��روين  الدفع 

االإلكروين.

 تقديم طلبات االستفادة من المكرمة الملكية للدراسة 
الجامعية ألبناء العسكريين إلكترونيا



االقت�صادي
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ج���ذب  �إىل  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة  ت�����س��ع��ى 

�ل�سركات �لتكنولوجية و�لعمالة �ملاهرة، 

بهدف عودة �النتعا�ش القت�سادها بد�ية 

�النتكا�سة  �أدت  �أن  بعد  �ملقبل،  �لعام  من 

�مل���زدوج���ة �ل��ن��اجت��ة ع���ن ت���ر�ج���ع �أ���س��ع��ار 

�قت�ساد  تاأثر  �إىل  كورونا،  ووب��اء  �لنفط 

مثل  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  عا�سمة 

باقي �لدول �خلليجية.

�ق��ت�����س��اد  ي��ن��ك��م�����ش  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 

�حتياطي  من   %6 لديها  �لتي  �الإم���ار�ة، 

�لنفط �لعاملي، بن�سب ترت�وح بني 3 و%4 

ه��ذ� �ل��ع��ام، ق��ب��ل �أن ي��ع��اود �ل��ن��م��و �ل��ع��ام 

�ملقبل، وفقا ملا قاله حممد علي �ل�سرفا 

رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة يف 

�أبوظبي يف حو�ر مع بلومبريغ.

�إىل  ي�����س��ع��ون  �مل�����س��وؤول��ني  �أن  و�أ����س���اف 

تطوير “�لقطاع �ملعريف و�البتكاري عرب 

جذب �ل�سركات �لتكنولوجية لكي تتخذ 

من �أبوظبي مقر� لها«.

�مل�����س��روع��ات  ع��ل��ى  ي��ن��ف��ق��ون  و”لذلك 

�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة وي�����س��ت��ث��م��رون يف �مل�����س��اري��ع 

�ل��ن��ا���س��ئ��ة و�ل�����س��ن��اع��ات �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 

خ��ا���س��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��ل��وم �ل���زر�ع���ي���ة، 

�ل��ع��ي�����ش  ت��ك��ل��ف��ة  ت��ق��ل��ي�����ش  �إىل  وي�����س��ع��ون 

لل�سرفاء،  وفقا  �الإمارة”،  �إىل  و�النتقال 

�أعلى  �لع�سو يف �ملجل�ش �لتنفيذي، وهي 

�سلطة �تخاذ للقر�ر يف �الإمارة.

فقط  ت��ع��ن��ي  ال  “�ملناف�سة  و�أ����س���اف: 

ي��ك��ون  �أن  �ل��ت��ك��ال��ي��ف. ول��ك��ن  ت��خ��ف��ي�����ش 

ه��ن��اك �ل��ع��ن��ا���س��ر �مل��ع��ي�����س��ي��ة �الأ���س��ا���س��ي��ة 

ل��ل��ن��ا���ش �ل���ق���ادم���ني ل��ل��ع��ي�����ش و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

و�لتقاعد يف �أبوظبي«.

�ل��ع��ي�����ش  ت���ك���ال���ي���ف  �أن  �إىل  و�أ�������س������ار 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��رتف��ي��ه ���س��ي��ت��م در����س��ت��ه��ا. 

39 �سمن  �ل����  �مل��رت��ب��ة  �أب��وظ��ب��ي  وحت��ت��ل 

للمغرتبني،  بالن�سبة  غ��اء  �مل��دن  �أك��ر 

وذلك قبل كل من بو�سنت وميان، وفقا 

ملوؤ�سر �سركة مري�سر لا�ست�سار�ت.

وت���ت���وق���ع �ك�������س���ف���ورد �ي��ك��ون��وم��ي��ك�����ش 

�أل��ف   900 �الإم������ار�ت  �ق��ت�����س��اد  ي��ف��ق��د  �أن 

وظيفه، ومغادرة 10% من �ملغرتبني بها.

وي���ت���وق���ع ����س���ن���دوق �ل���ن���ق���د �ل�����دويل 

�ن���ك���م���ا����ش �ق���ت�������س���اد �الإم����������ار�ت ب��ن�����س��ب��ة 

�ل��ع��ام. و�أب��ق��ت وك��ال��ة موديز،  3.5% ه��ذ� 

 ،Aa2 عند  �أب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  ت�سنيفها 

ل���دى  �مل���ال���ي���ة  �ل�������س���ي���ول���ة  �إىل  م�������س���رية 

�الأو�ساع  �سبط  �إن  قالت  لكنها  �الإم��ارة، 

�ملالية قد يتباطاأ و�سط �ل�سغوط لدعم 

�لنمو.

عمليات  من  �ملزيد  �أبوظبي  و�ستدعم 

�الن���دم���اج و�ال���س��ت��ح��و�ذ ب��ني �ل�����س��رك��ات 

ع��ل��ى  ي����وؤث����ر  مل  �الأم�������ر  ه�����ذ�  �أن  ط���امل���ا 

لل�سرفاء. وفقا  تناف�سيتها، 

العربية-لندن

خ�����س��رت �جل��ام��ع��ات �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ما 

�إ�سرتليني،  جنيه  مليون   790 ب���  ي��ق��در 

ه��ذ�  دوالر،  م��ل��ي��ون   998 ي���ع���ادل  م���ا  �أو 

�إقامة  من  �لدخل  فقد�ن  ب�سبب  �لعام، 

�ل��ط��اب و�مل��ط��اع��م و�ن��ع��ق��اد �مل��وؤمت��ر�ت 

وف���ق���اً ل��وث��ي��ق��ة ����س���ادرة ع���ن �جل��ام��ع��ات 

�لربيطانية.

حت�سل  مل  �إذ�  �ل��وث��ي��ق��ة،  وب��ح�����س��ب 

�جل����ام����ع����ات �ل���ربي���ط���ان���ي���ة ع���ل���ى دع���م 

حكومي قد ال يتمكن بع�سها من جتاوز 

ف�سًا  �إم��ا  ت��و�ج��ه  وق��د  �لعا�سفة،  ه��ذه 

كليات  م��ع  ل��ان��دم��اج  خ���ي���ار�ً  �أو  م��ال��ًي��ا 

�ملحلية. �الإ�سايف  �لتعليم 

و�نخف�ش تقييم 62 جامعة من �أ�سل 

 QS ت�����س��ن��ي��ف��ات  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف   84

جل��ام��ع��ات �ل���ع���امل �أك�����رب ���س��ب��ك��ة دول��ي��ة 

�جلامعات. لتقييم 

وب��ح�����س��ب �ل��ت��ق��ري��ر ف����اإن �جل��ام��ع��ات 

�ل���ع���امل���ي���ة ت���ت���ج���ه ل�����زي�����ادة �ال����س���ت���ث���م���ار 

يف �ل��ب��ح��ث و�ل���ت���ط���وي���ر، ب��ي��ن��م��ا ت��ع��اين 

�جل����ام����ع����ات �ل���ربي���ط���ان���ي���ة م����ن ن��ق�����ش 

�ال�ستثمار ما �أدى �إىل �نخفا�ش يف ن�سبة 

مبثابة  �إ����ش  كيو  تعتربه  م��ا  �مل��در���س��ني، 

�أقل«. “�هتماماً �سخ�سيا  تلقي �لطالب 

�لتوقعات  �أن  �ل��ق��ل��ق،  يثري  م��ا  ول��ك��ن 

ل���ل���ع���ام �ل����در������س����ي �ل����ق����ادم ت�����س��ري �إىل 

يف   %100 �إىل  ي�������س���ل  ق����د  �ن���خ���ف���ا����ش 

�ل���ط���اب �ل���دول���ي���ني م���ا ����س���ي���وؤدي �إىل 

�إ���س��رتل��ي��ن��ي  6.9 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه  خ�����س��ارة 

م���ن �ل���دخ���ل ل��ق��ط��اع �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا. ح��ي��ث جت��ل��ب �جل��ام��ع��ات 

��سرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   95 م��ن  �أك����ر 

 940 يعادل  وم��ا  �لربيطاين  لاقت�ساد 

�ألف وظيفة بدو�م كامل.

يف �الأ�سبوع �ملا�سي، �نتقد جنل توين 

�لتنفيذي  �لرئي�ش  ب��ل��ري،  �إي����و�ن  ب��ل��ري، 

�سركة  وه��ي   ،WhiteHat ل�سركة 

�لعامة  �لثانوية  خريجي  تربط  نا�سئة 

ب�������س���وق �ل���ع���م���ل ك���خ���ي���ار ع����ن �ل��ت��ع��ل��ي��م 

لكونها  بريطانيا  ج��ام��ع��ات  �لتقليدي، 

تتطور،  وال  �لزمن،  عليها  وعفا  قدمية 

�ل��ع��م��ل  ل�������س���وق  ت���ع���د �خل���ري���ج���ني  وال 

�حلقيقي. وت�ساءل �إذ� ما متثل �ل�سهادة 

�جل��ام��ع��ي��ة �أف�������س���ل ����س��ت��ث��م��ار م���ن بني 

�إىل  “د�عياً  �ملتاحة،  �الأخ��رى  �خل��ي��ار�ت 

“بديًا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ل���ت���دري���ب  ب���ر�م���ج 

�أف�سل” و�أقل تكلفة.

أبوظبي تسعى لخفض تكلفة المعيشة للوافدين

998 مليون دوالر خسائر الجامعات البريطانية 
بسبب كورونا

النفط يهبط مع تفوق مخاوف كورونا على مؤشرات 
لتعافي استهالك البنزين

لندن -رويرتز

طغت  �إذ  �خلمي�ش  �م�ش  �لنفط  �أ�سعار  نزلت   

�ملخاوف ب�ساأن جتدد فر�ش �إجر�ء�ت �لعزل �لعام 

�لواليات  يف  كوفيد-19  مر�ش  الحتو�ء  �لهادفة 

�مل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��وؤ���س��ر�ت ل��ت��ع��اف يف �ل��ط��ل��ب على 

�لبنزين بالواليات �ملتحدة.

وتر�جعت �لعقود �الآجلة خلام برنت 21 �سنتا 

�أو ما يو�زي 0.4 باملئة �إىل 43.08 دوالر للربميل 

�أن  بعد  بتوقيت جرينت�ش،   0908 �ل�ساعة  بحلول 

ربحت 0.5 باملئة �الأربعاء.

ون��زل��ت �ل��ع��ق��ود �الآج��ل��ة خل���ام غ���رب تك�سا�ش 

 0.6 ي���و�زي  م��ا  �أو  �سنتا   25 �الأم��ري��ك��ي  �لو�سيط 

�رتفعت  �أن  بعد  40.65 دوالر للربميل  �إىل  باملئة 

0.7 باملئة �الأربعاء.

وق����ال ت��ام��ا���ش ف���ارج���ا ل���دى ب�������ي.يف.�إم �أوي���ل 

ب�سبب  للحركة  حم��دود  نطاق  ”�إنه  �أ�سو�سيت�ش 

كورونا  ثانية من فريو�ش  �ملخاوف حيال موجة 

م��ق��اب��ل ق���وة �أ����س���و�ق �الأ����س���ه���م، ع��ل��ى �الأخ�������ش يف 

�ل�����س��ني، بينما مت��ن��ع ب��ي��ان��ات ب�����س��اأن �ل��ب��ن��زي��ن يف 

�لهبوط...  من  �لنفط  �أ�سعار  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�رت��ف��اع  �الأ���س��ب��وع م��ع  �ل��دع��م �سيختفي بعد ه��ذ� 

حاالت فريو�ش كورونا يف عدة واليات �أمريكية.

و��ستئناف  نزول...  حدوث  ترجيحا  ”�الأكر 
�ل�سادر�ت �لليبية، �إذ م�سى قدما، �سيكون تطور� 

�آخر مييل �إىل �لهبوط“.

كما �أن �ل�سوق يف حالة ثبات قبيل �جتماع يف 

�ل�سوق  مبر�قبة  معنية  للجنة  مت��وز  يوليو   15

)�أوب��ك(  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة  من 

وحلفائها.

�أظ��ه��رت  �إذ  �أ���س��ع��ار �لنفط �الأرب��ع��اء  و�رت��ف��ع��ت 

�الأم��ري��ك��ي��ة  �ل���ط���اق���ة  م��ع��ل��وم��ات  �إد�رة  ب���ي���ان���ات 

�نخفا�ش خمزونات �لبنزين يف �لواليات �ملتحدة 

يزيد  مب��ا  �مل��ا���س��ي،  �الأ���س��ب��وع  برميل  مليون   4.8

كثري� عما كان يتوقعه �ملحللون، �إذ �رتفع �لطلب 

�إىل 8.8 مليون برميل يوميا وهو �أعلى م�ستوى 

منذ 20 مار�ش �آذ�ر.

عدة  �أنحاء  يف  كوفيد-19  ح��االت  �رتفاع  لكن 

والي������ات �أم��ري��ك��ي��ة ع����زز �ح���ت���م���ال جت����دد ف��ر���ش 

�إجر�ء�ت �لعزل �لعام �لتي �ستكبح على �الأرجح �أي 

�نتعا�ش م�ستمر يف طلب �لوقود.

�لقيا�سيني يف  �خل��ام��ني  ع��ق��ود  ذل���ك  وي��ب��ق��ي 

نطاقات �سيقة هذ� �الأ�سبوع، على �لرغم من �أنها 

تقبع فوق 40 دوالر� للربميل.

�أن  بعد  �ل�����س��ادر�ت  ال�ستئناف  ليبيا  وت�سعى 

رف��ع��ت �مل��وؤ���س�����س��ة �ل��وط��ن��ي��ة للنفط ح��ال��ة �ل��ق��وة 

�ل���ق���اه���رة يف م���رف���اأ �ل�����س��در �ل��ن��ف��ط��ي �الأرب����ع����اء. 

يناير  م��ن��ذ  �ل��ب��اد حل�����س��ار  يف  م��و�ن��ئ  وتخ�سع 

كانون �لثاين. لكن ناقلة جرى منعها من دخول 

�ملرفاأ.

فرنسا تدعو لتفادي التسريح اإللزامي 
في إيرباص وسط مسيرات عمالية

طيران اإلمارات تسرح المزيد من الطيارين 
وأطقم الخدمات

تشيجيانغ تفوز بأول رخصة في القطاع 
الخاص بالصين لتصدير الوقود

1.3 مليون طلب إعانة بطالة 
في أميركا األسبوع الماضي

تولوز -رويرتز

�ملطالبات  �لفرن�سية  �ساندت �حلكومة   

�الإلز�مية  �لت�سريحات  لتفادي  �لنقابية 

نظم  بينما  �خلمي�ش  �م�����ش  �إي��رب��ا���ش  يف 

�ل�سركة  مقر  م��ن  م�سرية  �ل��ع��م��ال  م��ئ��ات 

�إىل مطار تولوز-بانياك.

ت��ع��ت��زم �إي���رب���ا����ش �إل���غ���اء م���ا ي�����س��ل �إىل 

�لطلب  يف  تر�جع  ب�سبب  وظيفة  �أل��ف   15

قل�ست  �لتي  كورونا،  فريو�ش  �أزمة  جر�ء 

ح���رك���ة �ل�����س��ف��ر �جل�����وي ب�����س��دة و�أ����س���رت 

باالأو�ساع �ملالية ل�سركات �لطري�ن.

وح����ث����ت وزي��������رة �ل�����دول�����ة ل��اق��ت�����س��اد 

على  �إي��رب��ا���ش  بانييه-رونا�سيه  �أجني�ش 

ت���ف���ادي �ل��ت�����س��ري��ح��ات �الإل����ز�م����ي����ة، وه��ي 

�مل��ط��ال��ب ذ�ت���ه���ا �ل��ت��ي رف��ع��ت��ه��ا �ل��ن��ق��اب��ات 

يف ف��رن�����س��ا و�أمل���ان���ي���ا ح��ي��ث �أك����رب م�����س��ان��ع 

�ل�سركة.

”ينبغي  ك���ا����س���ي���ك  �إذ�ع��������ة  و�أب����ل����غ����ت 

�ل���ع���زوف ع���ن �ل��ت�����س��ري��ح��ات �الإل���ز�م���ي���ة، 

للجميع  �الخ��ت��ي��ار  ح��ق  �إت��اح��ة  يعني  مم��ا 

وتوفري �مل�ساعدة لهم؛ ذ�ك موقفنا“.

�لعمال  ع��دد  �أن  روي���رتز  �سهود  و�أب��ل��غ 

�إيربا�ش من  تولوز، حيث  �ملتظاهرين يف 

�أق���ل بكثري من  �أرب����اب �ل��ع��م��ل، ك��ان  ك��ب��ار 

ن��ظ��م��و� م�����س��رية مب��ح��اذ�ة  �ل��ذي��ن  �الآالف 

م���درج ط��ائ��ر�ت و�أ���س��رب��و� ل��ف��رتة وجيزة 

يوم �لثاثاء.

 40 بن�سبة  �جل��وي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات  ت�سهم 

�ل�سناعية يف منطقة  �لوظائف  باملئة من 

�آالف   110 ب��ه��ا  ي��ع��م��ل  �إذ  �أوك�������س���ي���ت���اين، 

ك��ب��رية  ت���وري���د  ���س��رك��ة   1100 يف  ���س��خ�����ش 

 27 نف�سها  �إي��رب��ا���ش  وت��وظ��ف  و���س��غ��رية. 

�ألف �سخ�ش هناك.

دبي -رويرتز 

�سركة ط��ري�ن  �إن  م�����س��ادر  �أرب��ع��ة  ق��ال��ت 

�الإمار�ت ��ستغنت عن �ملزيد من �لطيارين 

و�لعاملني يف �أطقم �ل�سيافة هذ� �الأ�سبوع 

يف ج��ول��ة ج���دي���دة م���ن خ��ف�����ش �ل��وظ��ائ��ف 

حيث تقل�ش �ل�سركة قوتها �لعاملة ب�سبب 

جائحة فريو�ش كورونا.

�ململوكة  �ل�سركة  �أن  �مل�����س��ادر  و�أ���س��اف��ت 

�آالف �لوظائف،  حلكومة دبي ت�ستغنى عن 

مب���ا ي�����س��م��ل ط��ي��اري��ن وع��ام��ل��ني يف �أط��ق��م 

ب�سبب  ���س��ي��ول��ة  �أزم�����ة  ت��دي��ر  �إذ  �ل�����س��ي��اف��ة 

�جلائحة.

ومل تذكر متحدثة با�سم �ل�سركة  �م�ش 

�خل��م��ي�����ش ع����دد �مل���وظ���ف���ني �ل���ذي���ن ج��رى 

�الأق�سام  �أو  �الأ�سبوع  ه��ذ�  عنهم  �ال�ستغناء 

م�سادر  قالت  �أن  و�سبق  بها.  يعملون  �لتي 

ت�سمل  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ق��وة  �إن  ل��روي��رتز 

4300 طيار ونحو 22 �ألفا يعملون يف �أطقم 

�ل�سيافة قد يجري خف�سها مبقد�ر �لثلث 

مقارنة مب�ستويات ما قبل �جلائحة.

�إي��رب��ا���ش  �إن ط���ي���اري  وق����ال م�����س��در�ن 

�إي����ه   380    ك��ان��و� �الأك���ر ت�����س��رر� م��ن خف�ش 

�ل��وظ��ائ��ف ه���ذ� �الأ����س���ب���وع ف��ي��م��ا ذك���ر �أح���د 

�مل�����س��ادر �أن����ه م���ن �مل��ت��وق��ع �ال���س��ت��غ��ن��اء عن 

�ملزيد.

بكني -رويرتز

�خلمي�ش  �م�ش  مطلعان  م�سدر�ن  قال   

ت�����س��ي��ج��ي��ان��غ  ����س���رك���ة  م���ن���ح���ت  �ل�������س���ني  �إن 

لت�سدير  رخ�����س��ة  و�ل��ك��ي��م��اوي��ات  ل��ل��ب��رتول 

�أول  يجعلها  مم��ا  �مل��ك��ررة  �لنفط  منتجات 

على  حت�سل  �لنفط  لتكرير  خا�سة  �سركة 

مثل هذ� �لرتخي�ش.

وت���ت���ي���ح ه�����ذه �ل���رخ�������س���ة ل��ل�����س��رك��ة ب��ي��ع 

�لدولية  لل�سوق  مبا�سرة  �لنفطية  �ملنتجات 

�ل��ت��ي متلكها  �ل��ت��ك��ري��ر  ���س��رك��ات  وم��ن��اف�����س��ة 

�ل���دول���ة و�مل�����س��اه��م��ة يف ت��خ��ف��ي��ف ���س��غ��وط 

تخمة �ملعرو�ش يف �ل�سوق �ملحلية �ل�سينية.

ل��ك��ن �أح����د �مل�����س��دري��ن ق���ال �إن �ل�����س��رك��ة 

ع��ل��ى ح�سة  ل��ل��ح�����س��ول  ت����ز�ل يف ح��اج��ة  ال 

ح��ك��وم��ي��ة حت���دد ح��ج��م ���س��ادر�ت��ه��ا ق��ب��ل �أن 

تبد�أ يف �إر�سال �سحنات.

لب�سع  فقط  ُي�سمح  �ل��ر�ه��ن  �لوقت  ويف 

بت�سدير  ل��ل��دول��ة  مملوكة  تكرير  ���س��رك��ات 

�سينوبك  وم��ن��ه��ا  �مل��ك��ررة  �ل��ن��ف��ط  م��ن��ت��ج��ات 

وم��وؤ���س�����س��ة �ل���ب���رتول �ل��وط��ن��ي��ة �ل�����س��ي��ن��ي��ة 

�لوطنية  �ل�سني  و�سركة  )�سي.�إن.بي.�سي( 

ل���ل���ن���ف���ط �ل����ب����ح����ري )ك�����ن�����وك( و���س��ي��ن��وك��م 

لوقود  �ل�سينية  �لوطنية  و�ل�سركة  جروب 

�لطري�ن.

�مل�ستقلة  �لنفط  تكرير  �سركات  ومتار�ش 

���س��غ��وط��ا ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة م��ن��ذ وق���ت طويل 

لل�سماح لها بت�سدير �لوقود �ملكرر.

وقال و�نغ ت�ساو حملل �لنفط يف �سبليم 

”من  �ل�سني  ومقرها  ج��روب  �نفورمي�سن 

�مل�ستبعد �أن حت�سل �سركات تكرير م�ستقلة 

ت�سيجيانغ  ت�سدير.  تر�خي�ش  على  �أخ��رى 

جتارة  منطقة  يف  تقع  الأنها  نظر�  ��ستثناء 

حرة لها �سيا�سة خا�سة“.

و�أن�ساأت �ل�سني منطقة جتارة يف مدينة 

يف  ت�سيجيانغ  �إقليم  يف  �ل�ساحلية  ت�سو�سان 

عام 2017 لتعزيز جتارة �لنفط و�لغاز.

�إىل  �ل����و�����س����ول  ل����روي����رتز  ي��ت�����س��ن  ومل 

ت�سيجيانغ للبرتول و�لكيماويات للتعقيب.

وا�شنطن - رويرتز

ت�����س��ب��ب ���س��ع��ف �ل��ط��ل��ب وزي������ادة ج���دي���دة يف 

�لطلبات  �إبقاء  يف  بكوفيد-19  �مل�سابة  �حلاالت 

�جل���دي���دة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �إع���ان���ة �ل��ب��ط��ال��ة يف 

ب�سكل  مرتفع  م�ستوى  عند  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�ل��ع��م��ل  ����س���وق  �أن  �إىل  ي�����س��ري  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي، مم���ا 

�لقيا�سي  �لنمو  م��ن  �ل��رغ��م  على  ه�سة  �ستظل 

يونيو/حزير�ن. يف  للوظائف 

�م�����ش  �الأم����ريك����ي����ة  �ل���ع���م���ل  وز�رة  وق����ال����ت 

�جل���دي���دة  �ل���ط���ل���ب���ات  �إج����م����ايل  �إن  �خل���م���ي�������ش، 

�إعانة �لبطالة �حلكومية �ملعدل  للح�سول على 

مليون   1.314 بلغ  �ملو�سمية  �لعو�مل  �سوء  يف 

يف �الأ����س���ب���وع �مل��ن��ت��ه��ي يف �ل���ر�ب���ع م���ن ي��ول��ي��و/

�الأ�سبوع  يف  مليون   1.413 من  �نخفا�سا  متوز، 

��ستطلعت رويرتز  �قت�ساد  كان خرب�ء  �ل�سابق. 

 1.375 �لطلبات  ع��دد  يبلغ  �أن  توقعو�  �آر�ءه���م 

�أ�سبوع. مليون يف �أحدث 

عند  تاريخية  ذروة  �إىل  �لطلبات  و�رتفعت 

6.867 مليون يف �أو�خر مار�ش/�آذ�ر. وتنخف�ش 

ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن��ه��ا تظل 

ت��ق��ري��ب��ا م��ث��ل��ي �أع���ل���ى ن��ق��ط��ة ���س��ج��ل��ت��ه��ا خ��ال 

 2007 ب���ني ع��ام��ي  �ل���ف���رتة  �ل��ك��ب��ري يف  �ل���رك���ود 

و2009.

و�أع���ل���ن���ت �حل��ك��وم��ة �الأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي عن 

يونيو/حزير�ن،  يف  وظيفة  مليون   4.8 توفري 

وه���و �أك����رب ع���دد ب���دء �الح���ت���ف���اظ ب��ال�����س��ج��ات 

عاملني  ت��وظ��ي��ف  �ل�����س��رك��ات  وت��ع��ي��د   .1939 يف 

�ملطاعم  مثل  موؤ�س�سات  غلقت 
ُ
�أ حني  �سرحتهم 

�أطباء  وعياد�ت  �لريا�سية  و�ل�ساالت  و�حلانات 

�الأ�سنان يف منت�سف مار�ش/�آذ�ر الإبطاء �نت�سار 

�لتنف�سي. ي�سيب �جلهاز  �لذي  �ملر�ش 

ل��ك��ن ����س��ت��ئ��ن��اف �ل��ع��م��ل��ي��ات ���س��اح��ب��ه �رت��ف��اع 

والي��ات  يف  ك��ورون��ا  فريو�ش  �إ�سابات  يف  قيا�سي 

م��ك��ت��ظ��ة ب��ال�����س��ك��ان م��ث��ل ف���ل���وري���د� وت��ك�����س��ا���ش 

�أو تعليق  �إىل �لرت�جع  و�أدى هذ�  وكاليفورنيا. 

�إع�����ادة ف��ت��ح �الأن�����س��ط��ة ودف����ع ب��ع�����ش �ل�����س��رك��ات 

لا�ستغناء عن عاملني جمدد�.
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االنباط-وكاالت

فتى  فيه  يظهر  فيديو  ت�سجيل  ن�سر  �أث��ار   

باأيدي  �ختناقا  وميوت  وعيه  يفقد  وهو  �أ�سود 

موظفني يف مركز �إ�سالحي غ�سبا �لأربعاء يف 

�ملتحدة �لوليات 

عاما(   16( فريدريك�س  كورنيليو�س  وتويف 

ي��وم��ني من  ب��ع��د  م���اي���و،  �أي�����ار/  م���ن  �لأول  يف 

ط��رح��ه ع��ل��ى �لأر������س م���ن ج��ان��ب ع��ام��ل��ني يف 

�أك��ادمي��ي��ة لي���ك ���س��اي��د يف ك���الم���ازو يف ولي��ة 

يف  �آخ��ر  �ساب  على  �سطرية  لإل��ق��ائ��ه  مي�سيغن 

�ملركز كافترييا 

�ملر�قبة  ب��ك��ام��ري�ت  �حل��ادث��ة  ت�سجيل  ومت 

�لفيديو  مقطع  ويظهر  �مل��رك��ز.  يف  �مل��وج��ودة 

ليثبته  له  زميل  على  �ل�سطرية  يرمي  �ل�ساب 

ب���ع���ده���ا رج������ال ع���ل���ى �لأر�����������س. وب���ع���د ع�����س��ر 

يحاول  ثم  �لوعي  فاقد�  �ملر�هق  يبدو  دقائق، 

موظفون �إغاثته قبل طلب �مل�ساعدة

وت��ذك��ر ه��ذه �حل��ادث��ة ب��وف��اة ج��ورج فلويد، 

وه����و �أم���ري���ك���ي �أ����س���ود ق��ت��ل �خ��ت��ن��اق��ا ع��ل��ى يد 

مينيابولي�س  يف  �عتقاله  �أثناء  �أبي�س  �سرطي 

يف 25 �أيار/ مايو وقد مت ت�سوير حمنته وبثها 

على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي

�ل��ولي��ات  ك��ب��ري� يف  وف��ات��ه غ�سبا  و�أث�����ارت 

�مل����ت����ح����دة و�ل������ع������امل و�أط�����ل�����ق�����ت ت����ظ����اه����ر�ت 

و�حتجاجات �سد عنف �ل�سرطة و�لعن�سرية

وق��������ال ج����ي����ف����ري ف���ي���غ���ر حم����ام����ي ع���ائ���ل���ة 

�لرهيب  �لفيديو  ه��ذ�  �إن  �ل��ث��الث��اء  �ل�سحية 

هذ�  يف  �ملعاملة  و�إ�ساءة  �خل��وف  ثقافة  يك�سف 

�مل��رك��ز ح��ي��ث مت��ث��ل �مل��م��ار���س��ة �ل��ع��ادي��ة للخنق 

�سكال من �أ�سكال �لعقاب

ني�سان/   29 يف  �أع����دم  �ل�����س��اب  �أن  و�أ����س���اف 

�أب���ري���ل ب��ت��ه��م��ة �إل���ق���اء ���س��ط��رية . وق���د ح��رم��ه 

�مل����وظ����ف����ون �ل�������س���ب���ع���ة �ل�����ذي�����ن ج�����م�����دوه م��ن 

�سرر ل ميكن  م��ن  دم��اغ��ه  وع��ان��ى  �لأك�سجني 

�إ�سالحه

و�تهم �ثنان من موظفي �لتاأهيل وممر�سة 

بالقتل غري �لعمد و�لعتد�ء على قا�سر

و�أطلق �ملحامي مالحقات �سد �أفر�د طاقم 

تدير  �لتي  �خلا�سة  و�ل�سركة  �ملعنيني  �ملركز 

�ملركز بعقد مع ولية مي�سيغن

ك��ورن��ي��ل��ي��و���س  �أن  م���ع  �ل����دع����وى:  وق����ال يف 

�تنف�س،  �أن  �أ�ستطيع  ل  ���س��رخ  فريديريك�س 

غري  ب�سكل  عليه  �ل�سيطرة  �ملتهمون  و����س��ل 

وقتلوه منا�سب 

�لتي  �خلا�سة  �ل�سركة  �أن  �لثالثاء  و�أو�سح 

ت�����س��وي��ة ودي���ة تتلخ�س  �مل��رك��ز ع��ر���س��ت  ت��دي��ر 

مليون  من  �أق��ل  قيمته  تبلغ  تعوي�س  بتقدمي 

دولر لعائلة �ل�ساب

حزير�ن/  يف  د�نت  مي�سيغن  حاكمة  وكانت 

يونيو موت �لفتى و�أعلنت �إنهاء عقود �ل�سركة 

�خلا�سة مع وليتها

االنباط-وكاالت

دي��از  �ل��ك��وب��ي ميغيل  �ل��رئ��ي�����س  ج���دد 

�لإج�������ر�ء�ت  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  ك��ان��ي��ل 

�ل��ق�����س��ري��ة �أح���ادي���ة �جل���ان���ب �ل��ت��ي يتم 

ب�سبب  ���س��ي��ادة  ذ�ت  دول  ع��ل��ى  ف��ر���س��ه��ا 

م��و�ق��ف��ه��ا �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة غ���ري �إن�����س��ان��ي��ة 

ظ��ل جائحة  وخ��ا���س��ة يف  رفعها  وي��ج��ب 

كورونا.

�لعاملية  �ل��ق��م��ة  خ���الل  ل��ه  ك��ل��م��ة  ويف 

�ل��دول��ي��ة  �ل��ع��م��ل  ملنظمة  �لف��ر����س��ي��ة 

�لأمريكي  �حل�سار  �أن  �إىل  كانيل  �أ�سار 

ع���ل���ى ب������الده �أخ������ذ م��ن��ح��ى ت�����س��اع��دي��ا 

بالتز�من مع جائحة كورونا  و�إجر�ميا 

لفتا �إىل �أن كوبا تو�جه �لوباء بالرغم 

من معاناتها جر�ء هذ� �حل�سار.

�جل�����س��ي��م��ة  �لآث��������ار  �أن  �إىل  ول���ف���ت 

�لتي  �ل�سعبة  �لقت�سادية  و�ل��ع��و�ق��ب 

ي��و�ج��ه��ه��ا �ل��ع��امل ل��ي�����س��ت ن��اجت��ة فقط 

ع����ن ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ب����ل ه����ي �أي�����س��ا 

�لر�أ�سمالية  لل�سيا�سات  تر�كمية  نتيجة 

�إىل  �ل��ع��امل  �و�سلت  �لتي  “�لهمجية” 
“�خلطري”  �حل����ايل  �ل��ع��امل��ي  �ل��و���س��ع 

م�سدد� على �سرورة �لتعاون و�لت�سامن 

�لدوليني مبا يحقق م�سلحة �جلميع.

االنباط - وكاالت

6 على �لتو�يل، �ملحادثات  تو��سلت لليوم �ل� �

�خل��ا���س��ة ب�����س��د �ل��ن��ه�����س��ة �لإث���ي���وب���ي ب��رع��اي��ة 

�لإحتاد �لإفريقي وممثلني عن م�سر و�إثيوبيا 

�تفاق ملء وت�سغيل  للتباحث حول  و�ل�سود�ن، 

حدث  ي��ذك��ر  ت��ق��دم  م��ن  م��ا  لكن  �لنه�سة،  �سد 

�ملفاو�سات خالل 

عقب  بيان  يف  �مل�سرية  �ل��ري  وز�رة  وق��ال��ت 

متم�سكة  ز�ل����ت  م���ا  �إث��ي��وب��ي��ا  �إن  �مل���ف���او����س���ات، 

�لأج�����ز�ء  ب��خ�����س��و���س  �مل��ت�����س��ددة  “مبو�قفها 
بالإتفاقية”،  �خل��ا���س��ة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 

�إىل  �لتو�سل  ف��ر���س  م��ن  “يقلل  �ل���ذي  �لأم���ر 

�لعامود  �لنقاط متّثل  �أن هذه  �تفاق، فى ظل 

�لإتفاق  من  و�لقانوين  �لفني  للجزء  �لفقري 

مل�سر” بالن�سبة 

�لبيان، على  �مل�سري، بح�سب  و�أكد �جلانب 

�أن بالده “لن تقبل باأي �سياغات منقو�سة ل 

مناق�سه  توؤجل  �أو  �مل�سرية،  �ل�سو�غل  تر�عي 

م�سيفاً   ،”3 � �لق�سايا �خلالفية بني �لدول �ل� 

�أن م�سر “قّدمت �لعديد من �لبد�ئل �لتي مت 

�إثيوبيا” رف�سها من قبل 

�أن ج��ل�����س��ات  �ل�������س���ود�ن  �أع���ل���ن  م���ن ج��ه��ت��ه، 

�لتفاو�س ب�ساأن �سد �لنه�سة �ستتو��سل، �ليوم 

�خل��م��ي�����س، مت��ه��ي��د�ً ل��ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر ل��روؤ���س��اء 

�لدول و�حلكومات

�ل��ل��ج��ان  �ج���ت���م���اع���ات  �إن  �ل�������س���ود�ن  وق�����ال 

�سهدت   ،3 �ل����  �ل����دول  و�ل��ف��ن��ي��ة يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

وج��ه��ات  ت��ق��ري��ب  ح���ول  �ل��ن��ق��ا���س  “مو��سلة 
�لنظر ب�ساأن �لق�سايا �لعالقة ونقاط �خلالف 

�ملحدودة”

قائمة، جلهة مت�ّسك  تز�ل  ل  �ملخاوف  لكن 

�إث��ي��وب��ي��ا مب���لء �ل�����س��د يف مت����وز/ ي��ول��ي��و، قبل 

�لتو�سل �إىل �تفاق مع م�سر و�ل�سود�ن

�أحمد،  �آبيي  �لإثيوبي  �ل��وزر�ء  رئي�س  وكان 

�ل����س���ط���ر�ب���ات  �أّن  �ل����ث����الث����اء،  ي����وم  �أك�����د  ق����د 

�ل�سيا�سية �لأخرية يف بالده لن تعطل خططه 

لبدء ملء �سد �لنه�سة على �لنيل �لأزرق، رغم 

�عر��سات دولتي �مل�سّب م�سر و�ل�سود�ن

وعّلق وزير �لري �مل�سري حممد �ل�سباعي، 

�إثيوبيا يف  �لتي تو�ردت حول بدء  �لأنباء  على 

ل  �إن��ه  بالقول  �سر�ً،  �لنه�سة  �سد  م��لء  عملية 

توجد �أي معلومات بذلك �لأمر

 الداخلية التونسية تعلن احباط مخططات إرهابية 
تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية

 بيان فرعون لحظة تحّررها.. 
بّطلع عالسما بدون مرّبعات

 مستوطنون يقتحمون المسجد 
األقصى بقيادة المتطرف غليك

االنباط-وكاالت

�لتون�سية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

�ليوم �خلمي�س عن �حباط خمططات 

�ل�سياحي  �لقطاع  ت�ستهدف  �إره��اب��ي��ة 

�سيادية ومقر�ت 

ب��ي��ان �سحفي  ، يف  �ل����وز�رة  وق��ال��ت 

، �إن ذل��ك  ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �لل���ك���روين 

ج����اء ب��ع��د ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ����س��ت��ب��اق��ي��ة 

�ل��وح��دة �لوطنية  ب��ه��ا  ن��وع��ي��ة  ق��ام��ت 

ب����الإد�رة  �لإره�����اب  ج��ر�ئ��م  يف  للبحث 

�ل��ع��ام��ة ل��ل��م�����س��ال��ح �مل��خ��ت�����س��ة ل��الأم��ن 

�لوطني

�ل��ع��ن�����س��ر  �إي�����ق�����اف  �إىل  و�أ�������س������ارت 

مك�سوف  غ��ري  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي 

�أمنيا باإحدى وليات تون�س �لكربى

االنباط-وكاالت

عند �ساعات �ل�سباح �لباكر �جتمعن مًعا، 

�إنها بيان ح�سن فرعون،  �إحد�هّن،  �سيوّدعن 

�سجن  يف  �لفل�سطينيات  �لأ����س���ري�ت  ممثلة 

�ل���د�م���ون �ل��ت��ي ن��ال��ت ح��رّي��ت��ه��ا �ل���ي���وم بعد 

40 �سهًر� يف �سجون �لحتالل ق�سائها 

�لأ���س��رية �مل��ح��ررة ف��رع��ون ه��ي �بنة بلدة 

�ل��ع��ي��زري��ة �ل��و�ق��ع��ة ���س��رق م��دي��ن��ة �ل��ق��د���س 

ع��ز�م  �أح��م��د  �لأ���س��ري  خطيبة  وه��ي  �ملحتلة، 

ملدة  �لفعلي  بال�سجن  حكًما  يق�سي  �ل���ذي 

خم�س �سنو�ت وثمانية �سهور

�آذ�ر/  �سهر  من  ع�سر  �حلادي  يف  �عُتقلت 

�أي  بحقها  ي�����س��در  ومل   ،2017 ع���ام  م��ار���س 

حكم لنحو عامني، ثم ق�ست �إحدى حماكم 

40 �سهًر� �لحتالل ب�سجنها فعلًيا ملدة 

م����ن ح���اج���ز �جل���ل���م���ة، خ���رج���ت ف���رع���ون 

و�لق�سبان  �ل�سجن  خلفها  �سيء  كل  و�أ�سبح 

و�ل�������س���ّج���ان، ل��ك��ن��ه��ا ت��رك��ت خ��ل��ف��ه��ا ع�����س��ر�ت 

�لأ�سري�ت ينتظرن حريتهن

ن��ظ��رت ع��ال��ًي��ا ل��ل�����س��م��اء، �ع��ت��ق��دو� ب��اأن��ه��ا 

�أب����ًد�..  ل��ه��م:  ق��ال��ت  ل��ل��ح��اج��ز، لكنها  ت��ن��ظ��ر 

ب��ّط��ل��ع ع��ال�����س��م��ا ب�����دون ق��ط��ع �ل���ب���ق���الوة.. 

�ل�����س��ج��ن  �إىل  �إ�����س����ارة  يف   ، م���رّب���ع���ات  ب�����دون 

دون  �ل�سماء  روؤية  �لذي يحرمهن حتى من 

حديدية ق�سبان 

ق��ال��ت ف���ور �لإف������ر�ج ع��ن��ه��ا: �إن �حل��ري��ة 

�أعظم نعم �هلل، �سعيدة، لكني تركت �أ�سري�ت 

م��ن��ه��ن �أم����ه����ات، ج���ري���ح���ات، م���وق���وف���ات، يف 

�لعزل، وفرحتي موؤجلة حلني  �لتحقيق، يف 

جتررهن جميعّن باإذن �هلل

�مل�ساهد  كل  من  م�سدومة  �أنا  و�أ�سافت: 

ق�سبان،  ب���دون  ح��دي��د،  ب���دون  �لآن،  ح��ويل 

ا �حلرية غالية حقًّ

وح���ول ر���س��ال��ة �لأ���س��ري�ت �مل��ح��ت��ج��ز�ت يف 

�ل�سجون قالت: �إن مطلبهّن و�حد.. �حلرية

�أما عن �لظروف �ل�سحية يف ظل جائحة 

�أن �لأو���س��اع �سعبة  �أك���دت ف��رع��ون  ك��ورون��ا، 

�لأهل  زي��ار�ت  بعد منع  �ل�سجون، خا�سة  يف 

و�ملحامني، �إىل جانب �ل�سماح لهّن مبحادثة 

ذويهّن هاتفًيا ملرة و�حدة فقط لكل �أ�سرية

و���س��ل��ت ب��ل��دت��ه��ا، ����س��ت��ق��ب��ل��وه��ا ب���ال���ورود 

ودم������وع �ل���ف���رح���ة وب���ه���ج���ة ب���ح���ري���ة ���ُس��ل��ب��ت 

�أليمة،  �سعبة  كانت  ون�سف،  �سنو�ت  لثالث 

وباأ�سو�ت �أهلها وحمبيها وهم يقولون: �هلل 

�أكرب وهلل �حلمد

االنباط-وكاالت

قاد �ملتطرف يهود� غليك، يوم �خلمي�س، 

�ق��ت��ح��ام��ا مل�����س��ت��وط��ن��ني م��ت��ط��رف��ني ل��ب��اح��ات 

�ملبارك �مل�سجد �لأق�سى 

�سلو�ت  �ملقتحمون  �مل�ستوطنون  و�أدى 

�قتحامهم  قبيل  �ملغاربة  باب  عند  تلمودية 

�مل�����س��ج��د �لق�����س��ى، وجت���ول���و� يف �ل�����س��اح��ات 

مب���ج���م���وع���ات م��ت��ع��اق��ب��ة، ب��ح��م��اي��ة ���س��رط��ة 

�لإ�سر�ئيلي �لحتالل 

االنباط-وكاالت

ن�����س��ر �ل��ق�����س��اء �لأم���ري���ك���ي �لأرب���ع���اء 

�أب���ري���ل   25 يف  د�ر  مل���ا  �ل���ك���ام���ل  �ل��ن�����س 

مدينة  �سرطة  من  �سباط  بني  �ملا�سي 

�لب�سرة  ذوي  من  و�ل�ساب  مينيابولي�س 

�ل�������س���م���ر�ء، ج����ورج ف��ل��وي��د، �ل����ذي ُق��ت��ل 

خالل توقيفه

و�أك��������د �ل���ن�������س �ل�������ذي ي�����س��ت��ن��د �إىل 

�ملثبتة  �مل��ر�ق��ب��ة  ك���ام���ري�ت  ت�����س��ج��ي��الت 

ب��ق��ب��ع��ت��ي �ث��ن��ني م���ن ���س��ب��اط �ل�����س��رط��ة 

�لذين ح�سرو� موقع �حلادث �أن فلويد 

دي��ري��ك  �ل�������س���اب���ط،  �أب���ل���غ  ع���ام���ا(   46(

�ملفرط  �لعنف  ��ستخدم  �ل��ذي  �سوفني، 

باأنه يختنق بحقه 

وق�����ال ف��ل��وي��د ل�����س��وف��ني �ل�����ذي ك��ان 

“�أنت تقتلني  يجثم بركبته على عنقه: 

توؤملني،  “معدتي  ت��اب��ع:  ث��م  رجل”،  ي��ا 

ورقبتي توؤملني وكل �سيء يوؤملني. �أحتاج 

�أرج����وك.  م���ا.  �سيئا  �أو  �مل���اء  بع�س  �إىل 

�أرج�������وك؟ ل �أ���س��ت��ط��ي��ع �ل��ت��ن��ف�����س �أي��ه��ا 

�ل�سابط”

“�إذ�  بالقول:  ذلك  على  �سوفني  ورد 

توقف عن �لتحدث، توقف عن �ل�سياح، 

من  ج��د�  كبرية  كمية  يتطلب  �لتحدث 

�لأك�سجني”

�أب������دى  ف����ل����وي����د  �أن  �ل����ن���������س  و�أك���������د 

لكنه  �ل�سباط،  مع  للتعاون  ��ستعد�ده 

و�سعه يف  عندما حاولو�  �أ�سبح مزعجا 

يعاين  �أنه  مر�ر�  وكرر  �ل�سرطة،  �سيارة 

من مر�س رهاب �لأماكن �ملغلقة

�إىل  ر�سالة  �لوفاة  قبل  فلويد  وت��رك 

لأولدي  “”قولو�  ف��ي��ه��ا:  ق��ال  عائلته 

�إنني �أحبهم. فاأنا ميت”

ومت ن�����س��ر ه����ذ� �ل���ن�������س ب��ط��ل��ب م��ن 

�ل�������س���اب���ط ت���وم���ا����س لي�������ن، وه�����و م��ن 

موقع  �لذين ح�سرو�  �لأربعة  �ل�سباط 

�لآن  ويو�جهون  لحقا  و�أقيلو�  �حلادث 

عقوبة �سجن ت�سل �إىل 40 عاما

وي�������س���ر حم����ام����ي �ل�������س���اب���ط لي����ن، 

يتحمل  �أن موكله ل  على  غ��ر�ي،  �إي��رل 

على  عول  لأن��ه  �حل��ادث،  عن  �مل�سوؤولية 

�أكرب  �سابط  هو  �ل��ذي  �سوفني،  موقف 

و�أكرث جتربة

ولفت �ملحامي �إىل �أن �ل�سباط قررو� 

�أر�سا و�جلثم عليه حفاظا  فلويد  طرح 

ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه، لأن������ه، ل����دى حم��اول��ة 

و�سعه د�خل �سيارة �ل�سرطة، بد�أ يندفع 

وي�سرب بر�أ�سه زجاج �ل�سيارة ما ت�سبب 

يف نزيف �لدم من فمه

وف��������ارق ف���ل���وي���د �حل����ي����اة ب���ع���د ج��ث��م 

مدى  على  عنقه  على  بركبته  �سوفني 

�لتنف�س  ع��ن��ه  ت�����س��ع دق��ائ��ق م��ان��ع��ا  ن��ح��و 

�لطبيعي

وت�سبب هذ� حادث وفاة جورج فلويد 

يف موجة مظاهر�ت عارمة �سد �لتمييز 

�ل��ع��رق��ي وع��ن��ف �ل�����س��رط��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 

جت���اه �مل��و�ط��ن��ني م��ن �أ����س���ول �إف��ري��ق��ي��ة 

هزت �لوليات �ملتحدة ودول �أخرى

الحوار يتطلب كثيرا من األكسجين ..اخر حوار بين فلويد وقاتله 

 الرئيس الكوبي: اإلجراءات القسرية المفروضة على دول ذات سيادة غير إنسانية ويجب رفعها

 مصر: إثيوبيا مصره حيال األجزاء القانونية والفنية من االتفاقية

 غضب في الواليات المتحدة بعد وفاة فتى أسود خنقًا
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االنباط-وكاالت

الأ���س��رى،  ل��درا���س��ات  اأك��د مركز فل�سطني 

اأن ج��ي�����ش الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي وا���س��ل 

خ���ال ال���ع���ام اجل�����اري ���س��ي��ا���س��ة الع��ت��ق��الت 

وال��ت��ي اأ���س��ح��ت ح��دث��ا ي��وم��ي��اً، وو���س��ي��ل��ة من 

رغم  ال�سعب،  بحق  اجلماعي  العقاب  و�سائل 

 )2250( املركز  ر�سد  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة 

حالة اعتقال خال الن�سف الول من العام 

احلايل

واأو������س�����ح ال���ن���اط���ق الإع�����ام�����ي ل��ل��م��رك��ز 

ال��ب��اح��ث ري��ا���ش الأ���س��ق��ر، ب����اأن الع��ت��ق��الت 

ام���راأة  ق��ا���س��راً، و)69(  ط��ال��ت )350( ط��ف��ًا 

 )12( و  واع��ام��ي��اً،  �سحفياً  و)12(  وف��ت��اة، 

من كبار ال�سن، ا�سافة اإىل اعتقال )35( من 

املر�سى وذوي الحتياجات اخلا�سة، ونائبني 

اعتقال  و )58( حالة  الت�سريعي،  املجل�ش  يف 

على خلفية الكتابة على “الفي�سبوك” )58(

وك�سف ال�سقر، اأن مدينة القد�ش احتلت 

حيث  املعتقلني  اع����داد  يف  الأع��ل��ى  الن�سيب 

و�سلت اىل )1050( حالة اعتقال، ا�ستهدفت 

ك���اف���ة ال���ف���ئ���ات، وط���ال���ت ق���ي���ادات ا���س��ام��ي��ة 

ووطنية، منهم اإمام امل�سجد الأق�سى املبارك 

مدينة  وتلتها  �سربي”،  “عكرمة  ال�سيخ 

ومن  اعتقال،  حالة   )350( بحوايل  اخلليل 

قطاع غزة مت ر�سد )42( حالة اعتقال

ب��ي��ن��م��ا ���س��ّع��دت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال من 

�سيا�سة العقاب اجلماعي بحق 

 فلسطين للدراسات: 2250 حالة اعتقال خالل النصف األول من العام بينهم 350 طفاًل و69 سيدة

نائب ليكودي: هناك انفصال تام مع أزرق أبيض وحسب 
تقديراتي الحكومة االسرائيلية الحالية لن تستمر

 التحالف العربي: تدمير زورقين 
»مفخخين« للحوثيين غربي اليمن

 رام اهلل: 3 أسرى يواصلون 
إضرابهم المفتوح عن الطعام

 متقاعدون عسكريون أغلقت بوجههم األبواب يوجهون 
رسالة شديدة اللهجة إلى »الحلو وحكومة رام اهلل«

االنباط-وكاالت

بعد ا�سبوع متوتر مير به الئتاف احلكومي 

ال�سرائيلي وال��ذي ارتبط بق�سية اق��رار امليزانية 

وم�سروع قانون “اقامة جلنة حتقيق مع الق�ساة” 

اأع��ل��ن رئي�ش الئ��ت��اف احل��ك��وم��ي ال��ن��ائ��ب ميكي 

بيننا  تام  انف�سال  “يوجد  انه  الليكود  زوه��ار من 

وبني ازرق ابي�ش “

النائب زوه��ار يف مقابلة مع �سحيفة  ويعتقد 

ه��ذه  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  م���ا  ان  اليوم”  “اإ�سرائيل 
احلكومة: “فقط ازمة كورونا، ان مل نكن باملوجة 

واحل��ل  ت�ستمر”،  ان  احلكومة  كانت  م��ا  الثانية، 

من وجهة نظره: “ازرق ابي�ش يجب ان تغري من 

تعاملها”

ان��ه  ال�سحيفة  ال����ذي و���س��ف��ت��ه  و���س��ئ��ل زوه�����ار 

“اأكرب متحدث با�سم نتنياهو” عن راأيه لأي مدى 
�ست�ستمر احلكومة “ح�سب تقديراتي لن ت�ستمر” 

ان  متفائا  زل��ت  ل  “لكنني  ق��اط��ع،  ب�سكل  يتنباأ 

ال�ستقرار  اجل حتقيق  �سيتعقان من  الطرفني 

يف احلكومة”

وحول ثقته بان يتوىل غانت�ش رئا�سة احلكومة، 

رئا�سة  نتنياهو  يتوىل  ان  “يريد  ان��ه  زوه���ار  ق��ال 

احل��ك��وم��ة، ه��ذا لي�ش ���س��را ان��ن��ي مل اوؤي���د تر�سيح 

بان  ك��ب��رية  رغ��ب��ة  ل���دي  ي��وج��د  بيني غانت�ش، ول 

يكون رئي�سا للحكومة” ويف املقابلة دافع زوهار عن 

ا�سبحت هدفا،  “العائلة  ان  وق��ال  نتنياهو  عائلة 

النا�ش باتوا مييزون انه ميكنك التحدث عن بيبي 

بحرية، لكن عندما تريد ان توؤذيه يف نقطة �سعفة 

اأك��ر ما ميكن ان  - ه��ذا يعني ا�ستهداف عائلته، 

يوؤمله. العام ي�سري بهذا بكل قوة. هذه ماحقة 

هو�سية، عندما ارى جنل نتنياهو يائري، يتحدث 

بالطريقة التي يتحدث بها، انا افهم ان هذا ب�سبب 

انهم ياحقونه، ول يرتكونه و�ساأنه، ولذلك قرر 

القتال، هذا من حقة”

االنباط-وكاالت

تدمري  اخلمي�ش،  العربي،  التحالف  اأع��ل��ن 

زورق���������ني م��ف��خ��خ��ني جل���م���اع���ة اأن���������س����ار اهلل 

)احلوثيني(، مبحافظة احلديدة غربي اليمن

ج�����اء ذل�����ك وف�����ق ب���ي���ان ل��ل��م��ت��ح��دث ب��ا���س��م 

وكالة  اأوردت���ه  املالكي،  تركي  العقيد  التحالف 

الأنباء ال�سعودية )وا�ش(

وق��ال البيان: نفذت ق��وات التحالف عملية 

زورق��ني مفخخني  وتدمري  با�ستهداف  نوعية 

م�سرّيين يتبعان ملي�سيا احلوثي على م�سافة 6 

كلم جنوب ميناء ال�سليف مبحافظة احلديدة 

)غربي اليمن(

اأع��م��ال  لتنفيذ  جت��ه��ي��زه��م��ا  مت  واأ�����س����اف: 

اإرهابية و�سيكة مب�سيق باب  عدائية وعمليات 

املندب وجنوب البحر الأحمر

الزورقان �سكا تهديًدا و�سيًكا على  وتابع: 

العاملية،  وال��ت��ج��ارة  البحرية  امل��اح��ة  خطوط 

وتهديداً لاأمن الإقليمي والدويل

واتهم احلوثيني ب� اتخاذ حمافظة احلديدة 

البال�ستية  ال�سواريخ  لإط���اق  مكاًنا  اليمنية 

وال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار وال������زوارق املفخخة، 

ون�سر الألغام البحرية

ب��ال��ي��م��ن  احل�����وث�����ي  ج����م����اع����ة  ت���ع���ل���ق  ومل 

ال�ساعة  حتى  العربي  التحالف  علىاتهامات 

10:00 ت.غ

وق���ب���ل ن��ح��و اأ����س���ب���وع، ا���س��ت��اأن��ف��ت م��ق��ات��ات 

مناطق  على  عنيفة  غ���ارات  العربي،  التحالف 

جماعة  ل�سيطرة  اخلا�سعة  �سنعاء  بالعا�سمة 

احلوثي منذ نحو 6 �سنوات

ف��ي��م��ا اأع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة احل���وث���ي، اجل��م��ع��ة، 

غربي  جنوب  جوية  وق��اع��دة  مطار  ا�ستهداف 

توعدت  كما  ط���ريان م�سري،  ع��رب  ال�����س��ع��ودي��ة، 

با�ستهداف ق�سور امل�سوؤولني ال�سعوديني

عمليات  التحالف  ينفذ   ،2015 ع���ام  وم��ن��ذ 

ع�����س��ك��ري��ة يف ال��ي��م��ن، دع��م��ا ل��ل��ق��وات امل��وال��ي��ة 

للحكومة، �سد امل�سلحني احلوثيني، املدعومني 

من اإي��ران، وامل�سيطرين على حمافظات، بينها 

العا�سمة �سنعاء و�سعدة منذ 2014

اأك��ر من 5  وخلفت احل���رب، امل�ستمرة منذ 

اأعوام، اإحدى اأ�سواأ الأزمات الإن�سانية يف العامل، 

اإذ ب���ات اأك���ر م��ن 80 ب��امل��ئ��ة م��ن ���س��ك��ان اليمن 

على  للبقاء  اإن�سانية  م�ساعدات  على  يعتمدون 

قيد احلياة.

االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل ث��اث��ة اأ���س��رى يف ���س��ج��ون الح��ت��ال، 

لعتقالهم  رف�ساً  الطعام  ع��ن  املفتوح  اإ�سرابهم 

الإداري، وهم: عدي �سحادة من خميم الدهي�سة، 

وف�����ادي غ��ن��ي��م��ات م���ن ب��ل��دة ����س���وري���ف، وحم��م��ود 

ال�سعدي من خميم جنني

وب����ني ن�����ادي الأ�����س����ري، يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ي��وم 

الطعام  �سحادة م�سرب عن  الأ�سري  اأن  اخلمي�ش، 

م��ن��ذ )17( ي���وم���اً، والأ����س���ري غ��ن��ي��م��ات م��ن��ذ )16( 

يوماً، وكاهما يقبعان يف زنازين �سجن “عوفر”، 

والأ�سري ال�سعدي م�سرب منذ ت�سعة اأيام ويقبع يف 

زنازين �سجن “هدارمي”

 21 بتاريخ  اعتقل  ع��ام��اً(،  �سحادة )24  الأ���س��ري 

العتقال  وه���و   ،2019 نوفمرب  ال��ث��اين/  ت�سرين 

الثاين له، و�سدر بحقه اأمرا اعتقال اإداري مدتهما 

اأربعة �سهور، وهو طالب جامعي

 28 منذ  معتقل  ع��ام��اً(،   40( غنيمات  الأ���س��ري 

الع��ت��ق��ال اخلام�ش  وه��و   ،2019 �سبتمرب  اأي��ل��ول/ 

اإداري،  اأوام��ر اعتقال  له، وقد �سدر بحقه ثاثة 

وكان من املفرت�ش اأن قراراً جوهرياً �سدر بحقه 

بعد الأم���ر ال��ث��اين بحيث يتم الإف����راج عنه عقب 

بحقه  اأ���س��درت  الحتال  �سلطات  اأن  اإل  انتهائه، 

اأنه اأب لأربع بنات  اأمر اعتقال اإداري جديد، علماً 

وه���ن: )م���رمي، وي��ق��ني، وم��ه��ا، ورمي(، وه��و جنل 

الأ�سري اإبراهيم عبد اهلل غنيمات، املحكوم بال�سجن 

املوؤبد املكرر مرتني

اأي���ار/ مايو   20 ال�سعدي، معتقل منذ  الأ���س��ري 

2020، وقد �سدر بحقه اأمر اعتقال اإداري ملدة �ستة 

�سهور، ومنذ اإعانه لاإ�سراب نقلته اإدارة �سجون 

ال�سحراوي” اإىل  “النقب  �سجن  م��ن  الح��ت��ال 

اأنه اأ�سري �سابق ق�سى ما  �سجن “هدارمي”، علماً 

جمموعه 10 �سنوات يف �سجون الحتال، ويعاين 

من عدة م�ساكل �سحية، جّراء اإ�سابة تعر�ش لها 

�سابقاً، اإ�سافة اإىل م�ساكل يف الكلى، وهو متزوج وله 

ثمانية اأبناء

االنباط-وكاالت

اأر�سل جمموعة من املتقاعدين الع�سكريني 

اللهجة،  �سديدة  ر�سالة  اخلمي�ش،  ي��وم  �سباح 

اإىل الرئي�ش حممود عبا�ش وكافة امل�سئولني

وقال املتقاعدون ، اإننا “طالبنا رئي�ش هيئة 

التاأمني واملعا�سات اكر من مرة ومل ي�ستجب 

العام  عرب  بباغ  وتقدمنا  نا�سدنا  واخرها 

للنائب العام ومل يحرك الخري �ساكناً”

“بكل ت��اأك��ي��د رئ��ي�����ش ال����وزراء  واأو����س���ح���وا، 

حال  ا�ستمر  مل��ا  وال  �ساكناً،  اأي�����س��اً  يحرك  مل 

خا�سة  املالية  حقوقهم  وانتهاك  املتقاعدين 

اأو وزارة  ال��ت��اأم��ني وامل��ع��ا���س��ات،  ه��ك��ذا م��ن قبل 

امل��ال��ي��ة وم�����س��وؤول��ي��ت��ه ع��ن ت��اأم��ني خ��دم��ة حق 

للمتقاعد  ك���اااف���ة  امل��ال��ي��ة  ال���رات���ب واحل���ق���وق 

وب��ال��ت��ايل ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق رئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة 

م�سوؤولية كتابعني له”

التاأمني  هيئة  رئي�ش  اأّن  “يبدو  وت��اب��ع��وا، 

اأحد يثق مبا يليق فيه  باأّنه ل  واملعا�سات يثق 

بالبلدي لذا تفرعن !، مع انه كما قلنا �سابقا 

وعلى ل�سانه �سخ�سيا ان الهيئة حتقق وحققت 

اذن  انف�سهم  توقعوا  مما  اك��ر  كثرية  اأرب��اح��اً 

مل��ا ه���ذا ال���س��ت��خ��اف ب��ح��ق��وق امل��ت��ق��اع��دي��ن، ومل��ا 

امل��ايل  الف�ساد  �سبهة  وب��ال��ت��ايل  التع�سف  ه��ذا 

والداري يف حقه؟!

دفعة  لآخ��ر  لرواتبهم  “تاأخري  اأّن  واأك���دوا، 

من املوظفني يتقا�سوا الراتب، ون�سف راتب، 

وم�ستحقات  ع���ذر  دون  م��وؤج��ل��ة  وم�ستحقات 

بقية رواتب ما قبل التقاعد اىل جانب مكافاأة 

التقاعد

ال��ت��اأم��ني  ه��ي��ئ��ة  “رئي�ش  اأّن  مب���ا  و����س���دد، 

مل�ساءلة  اهتماماً  ول  ب��اًل  يعط  مل  واملعا�سات 

النائب العام كما �سكونا له ومل يعط اأي�ساً باًل 

لأي تدخل من رئي�ش الوزراء ول وزير املالية 

“�ساحب فكرة التقاعد املبكر ا�سًا”، فبعترب 
اأي  احلائط  بعر�ش  و�سارب  للقانون  خمالف 

م�ساءلة من اأي م�سوؤول”

وظوهوا، “قلنا يف اأكر من مرة ل عاقة 

بني  اخ��ت��اف��ات  اأو  ا�سكاليات  ب���اأي  للمتقاعد 

املتقاعد،  حقوق  بخ�سو�ش  واحلكومة  الهيئة 

للمتقاعد  ه��ل يحق  اذ  ال��ق��ان��ون،  وه��ذا بحكم 

او  تلك  حقوقه  عن  مثا  احلكومة  خماطبة 

ينازعها ؟!”

واأك����م����ل����وا، “ل ع���اق���ة ل��ن��ا ك��م��ت��ق��اع��دي��ن 

�سيا�سياً باأي �سغط ميكن اأن ميار�ش لأي �سبب 

لأنه غري جمدي، كيف حتكمون يا�سيد ماجد 

ويا�سيد نائب عام ويا �سيد رئي�ش احلكومة”

واأ�ساروا، اإن مل يتلق املتقاعد حقوقه كاملة 

فعدالة  القانون  كفلها  وكما  بالعدل  وح���اًل، 

ال�سماء من�سفة ول ولن تخطىء ابدا يا�سادة”

االنباط-وكاالت

ملواجهة  العليا  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 

ق�����رار ال�����س��م، اإق���ام���ة امل���ه���رج���ان ال��وط��ن��ي 

الرابع  املوافق  املقبل،  الثاثاء  يوم  الرابع 

ال�ساعة  مت��ام  يف  اجل���اري،  يوليو  م��ن  ع�سر 

ال�سهيد  دوار  على  وذل��ك  م�ساًء،  اخلام�سة 

اأحمد ال�سقريي، �سمال مدينة البرية

واأو�����س����ح����ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف 

وفق  �ستقام  الفعالية  اأن  اخلمي�ش،  ال��ي��وم 

خا�ش  ال�سحة  وزارة  مع  ُموّقع  بروتوكول 

بهذا املهرجان، ودعت اجلميع اإىل اللتزام 

بهذا الربوتوكول الذي �سيتم تعميمه

ودع����ت ك���اف���ة امل���واط���ن���ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

ل�  فل�سطني  ع��ل��م  ال��وط��ن��ي حت��ت  امل��ه��رج��ان 

اإف�����س��ال ال�����س��م واإن���ه���اء الح���ت���ال واإق��ام��ة 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  احلرة  فل�سطني  دولة 

القد�ش

الطبي،  الربتوكول  اللجنة،  اأرفقت  وقد 

ب����ال����دع����وة ل��ت��ن��ظ��ي��م  ب���ي���ان���ه���ا اخل����ا�����ش  يف 

امل���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي، وال������ذي ي��ن�����ش ع��ل��ى 

����س���رورة ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه احل�����س��ود يف ال��ه��واء 

الجتماعي  بالتباعد  الل��ت��زام  م��ع  الطلق 

ب��ني امل�����س��ارك��ني مب�����س��اف��ة ل ت��ق��ل ع��ن مرت 

واحد

وي��ط��ال��ب ال���ربوت���وك���ول ب��ع��دم م�����س��ارك��ة 

عنها  واملعلن  امل��وب��وءة  املناطق  من  الأف���راد 

من وزارة ال�سحة مثل: حمافظة )اخلليل، 

بيت حلم، نابل�ش(، واقت�سار احل�سور على 

م��ن ه��م داخ���ل حم��اف��ظ��ة رام اهلل وال��ب��رية 

ال�سن  ك��ب��ار  م�ساركة  وع���دم  الإم��ك��ان،  ق��در 

والأطفال والن�ساء واحلوامل اأو اأي �سخ�ش 

ي�����س��ك��و م���ن اأع����را�����ش ال���ت���ه���اب يف اجل���ه���از 

التنف�سي اأو ارتفاع يف درجات احلرارة

وي���دع���و اأي�������س���ا ل�������س���رورة ال��ع��م��ل على 

ق���ي���ا����ش ح������رارة امل�������س���ارك���ني ق���ب���ل م���غ���ادرة 

م��ن��اط��ق��ه��م و���س��ع��وده��م ل��ل��ب��ا���س��ات، وق��ب��ل 

ال���دخ���ول مل��ن��ط��ق��ة الح��ت��ف��ال م���ع ���س��رورة 

كانت  اإذا  بامل�ساركة  ك��ان  لأٍي  ال�سماح  ع��دم 

37.5، مع �سرورة  اأكر من  درجة حرارته 

تطبيق �سبل الوقاية ومكافحة العدى من 

الكمامة  بارتداء  واملتمثلة  امل�ساركني  قبل 

امل�ساركة  واأث��ن��اء  املنزل  م��غ��ادرة  حلظة  من 

يف الح���ت���ف���ال وح���ت���ى ال����ع����ودة، وت��ن��ظ��ي��ف 

وت��ع��ق��ي��م الأي�������دي ب��ا���س��ت��خ��دام امل��ط��ه��رات 

اقت�ست احلاجة، واللتزام  الكحولية كلما 

ال���ت���ام ب��اجل��ل��و���ش ع��ل��ى امل��ق��اع��د م���ن اج��ل 

بني  امل�سافة  تكون  اأن  على  التباعد،  �سمان 

ال��ك��ر���س��ي والآخ����ر ل ت��ق��ل ع��ن م��رت واح��د، 

ب��الأي��دي  ال�سام  وجتنب  التجمهر  وع��دم 

والتقبيل

ك��م��ا ي��ن�����ش ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ب��روت��وك��ولت 

ب��امل��وا���س��ات  واخل���ا����س���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 

العامة مبا ي�سمن التباعد بني امل�ساركني. 

وط���ال���ب ال���ربوت���وك���ول امل���وق���ع م���ن وزي���رة 

ال�سحة، بو�سع خطة تدخل �سريع يف حال 

ح��دوث اأي ط��ارئ م��ع ���س��رورة ال��ت��اأك��د من 

وجود ممرات اآمنة

جدير ذكره اأنه جرى قبل نهاية ال�سهر 

يف  حا�سد  وطني  مهرجان  تنظيم  املا�سي، 

بال�سم،  املهددة  اأريحا،  مبحافظة  الأغ��وار 

العرب  الدبلوما�سيني  من  ع��دد  مب�ساركة 

والأج���ان���ب، وم��ن الأمم امل��ت��ح��دة، وال��ذي��ن 

الإ�سرائيلي،  ال�سم  رف�سهم ملخطط  اأكدوا 

30% م���ن م�����س��اح��ة ال�����س��ف��ة  ال�����ذي ي���ط���ال 

الغربية

جدير ذكره اأن كل من جربيل الرجوب 

اأم������ني ����س���ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ن��ظ��م��ة 

رئي�ش  نائب  ال��ع��اروري  و�سالح  التحرير، 

موؤمتر  يف  اأعلنا  حلما�ش،  ال�سيا�سي  املكتب 

����س���ح���ايف م�������س���رتك، ع����ن ت���واف���ق���ه���م ع��ل��ى 

ال�سم،  خطة  ملواجهة  امليدانية  الفعاليات 

واإف�سالها

االنباط-وكاالت

اأك������������������دت م���������������س�������ادر ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����ة 

مم��ث��ل��ة  امل���ق���اوم���ة  اأن  م��ط��ل��ع��ة،اخل��م��ي�����ش، 

اإ�سرائيلية  بحركة حما�ش تلقت مقرتحات 

�سفقة  مفاو�سات  ب�ساأن  و�سطاء  عدة  عرب 

ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  الأ���س��رى.ح�����س��ب  ت��ب��ادل 

الفل�سطينية “القد�ش” 
وب����ح���������س����ب م�����������س�����ادر حت�����دث�����ت مل���وق���ع 

تلك  فاإن   ، “القد�ش” دوت كوم  ال�سحيفة 

حما�ش،  حركة  �سروط  تلبي  ل  املقرتحات 

وب��ع�����س��ه��ا ت�����س��م��ن اأ����س�������ًس���ا م���ن اأج�����ل فتح 

م�سرية  برعاية  مبا�سرة  غ��ري  مفاو�سات 

وجهات اأخرى

وكان موقع �سحيفة يديعوت اأحرونوت، 

قدمت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  امل��ا���س��ي��ة،  الليلة  ذك��ر 

��ا ج���دي���ًدا حل���رك���ة ح��م��ا���ش لإج����راء  ع��ر���سً

مفاو�سات �سفقة تبادل اأ�سرى، م�سرًيا اإىل 

اأن حركة حما�ش مل ترد عليه

ووف�����ًق�����ا ل���ل���م�������س���ادر ال����ت����ي حت����دث����ت ل��� 

الإ�سرائيلية  امل��ق��رتح��ات  ف��اإن  “القد�ش” 
ا  عرو�سً ت�سمنت  الأخ���رية  الأ���س��ه��ر  خ��ال 

ال�سهداء  جثامني  تبادل  يف  متثلت  هزيلة 

م��ق��اب��ل م���ا ي��ع��ت��ق��د اأن���ه���ا ج��ث��ث جل���ن���ود يف 

تتعلق  اأخ�����رى  ع���رو����ش  ج��ان��ب  اإىل  غ����زة، 

ب���الإف���راج ع��ن ع���دد م��ن الأ����س���رى دون اأن 

الذين  العالية  املحكوميات  اأ�سحاب  ي�سمل 

هجمات  خلف  بالوقوف  اإ�سرائيل  تتهمهم 

اإ�سرائيلني اأ�سفرت عن قتلى 

اإن الح���ت���ال ي��ح��اول  وق��ال��ت امل�����س��ادر 

اإل  امل���ل���ف،  امل����رواغ����ة وال���ت���اع���ب يف ه����ذا 

مواقفها  يف  ووا���س��ح��ة  ث��اب��ت��ة  امل��ق��اوم��ة  اأن 

عرب  ل��اح��ت��ال  نقلتها  ال��ت��ي  و���س��روط��ه��ا 

كافة  الإف��راج عن  الو�سطاء، ويف مقدمتها 

وكذلك  الأحرار”،  “وفاء  �سفقة  حمرري 

مت�سكها ب�سرورة الإفراج عن الأ�سرى من 

كبار العمر واملر�سى خا�سًة منهم

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 

اجلنود  اأه���ايل  مب�ساعر  تتاعب  احلالية 

الأ���س��رى ل��دى امل��ق��اوم��ة، ومت��ار���ش اخل��داع 

وفر�سة  ن��اف��ذة  ه��ن��اك  اأن  بحجة  بحّقهم، 

ملثل هذه ال�سفقة

اأن امل��ق��اوم��ة ل مي��ك��ن اأن  و���س��ددت ع��ل��ى 

تقبل باأقل من �سروطها التي حتدثت عنها 

علًنا و�سًرا، وعلمت حكومة الحتال بها

حما�ش  ح��رك��ة  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

ت��ت��اب��ع ب��اه��ت��م��ام م��ل��ف الأ�����س����رى وم��ع��ن��ي��ة 

لي�ش  لكن  اأ�سرى  تبادل  ل�سفقة  بالتو�سل 

ب���اأي ث��م��ن، واأن����ه ل ب��د م��ن تلبية ���س��روط 

املقاومة

حما�ش  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  امل�����س��ادر،  ولفتت 

م�ستمر  ت�����س��اور  ح��ال��ة  يف  الق�سام  وك��ت��ائ��ب 

ال�������س���روط  ل���ك���ن  م���ق���رتح���ات،  اأي  ب�������س���اأن 

اأي  لإج�������راء  اأو  ���س��ف��ق��ة  لأي  ال���وا����س���ح���ة 

ثابتة ول ميكن  �ستبقى  ب�ساأنها  مفاو�سات 

التنازل عنها

الق�سام  با�سم  الناطق  عبيدة  اأب��و  وك��ان 

اأ����س���ب���وع، اإن اأي  ق���ال م��ن��ذ م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 

���س��ف��ق��ة ل���ت���ب���ادل الأ�����س����رى ل���ن مت���ر دون 

ال��ك��ب��ار والأ����س���رى  ال���ق���ادة  ي��ت�����س��دره��ا  اأن 

املحتلني  ب��دم��اء  اأي��ادي��ه��م  حتّنت  “الذين 
اأ�سر اجلندي  املغت�سبني”. وقال يف ذكرى 

الثمن  “اإن هذا   ،2006 عام  �ساليط  جلعاد 

عن  رغ��ًم��ا  اأو  ب��ر���س��اه  الح��ت��ال  �سيدفعه 

اأنفه”

وعهدها  املقاومة  التزام  اأن  على  و�سدد 

تبادل جديدة مع  باإجناز �سفقة  لاأ�سرى 

الحتال يقع على �سلم اأولويات املقاومة

وق���ال: “اإن امل��ح��رم��ات ال��ت��ي ُك�����س��رت يف 

واأكر  ك�سرها  �سيتم  الأح��رار  وفاء  �سفقة 

يف ���س��ف��ق��ة ق����ادم����ة، ول����ن ن��ت��ع��ب اأن��ف�����س��ن��ا 

الثمن”،  ه���ذا  اأق���ل م��ن  ع��ل��ى  ت��ف��او���ٍش  يف 

ع��دي��دة  امل���ق���اوم���ة  “خيارات  اأن  م�����س��ي��ًف��ا 

تكون  حتى  امل��ل��ف  ه��ذا  يف  اإرادت��ه��ا  لفر�ش 

غري  الح��ت��ال  �سيدفعها  ال��ت��ي  الأث���م���اُن 

م�سبوقة يف تاريخ ال�سراع مع العدو”

االنباط-وكاالت

القد�ش”  “�سوؤون  ي�����س��م��ى  م���ا  وزي�����ر  دخ����ل 

احلجر  اإىل  بريت�ش،  رايف  احل��اخ��ام  الإ�سرائيلي، 

اإ�سابة  ت�سخي�ش  بعد  اخلمي�ش،  اليوم  ال�سحي، 

م�ست�سار له بفريو�ش “كورونا”، وهو ثالث وزير 

اإ�سرائيلي يدخل احلجر ال�سحي

عن  )ر�سمية(  الإ�سرائيلية  البث  هيئة  ونقل 

مكتب الوزير الإ�سرائيلي قوله اإنه التقى موؤخرا، 

مع م�ست�سار له، مت ت�سخي�ش اإ�سابته بالفريو�ش

لختبار  يخ�سع  ال��وزي��ر  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف 

وزارة  ت��ع��ل��ي��م��ات  و���س��ي��ت��ب��ع  “كورونا”،  ف���ريو����ش 

ال�سحة

يف  وال��ع��ام��ل��ني  امل�ست�سارين  جميع  اإن  وت��اب��ع 

�سوف  امل�ست�سار،  بنف�ش  ات�سلوا  ال��ذي��ن  املكاتب 

يدخلون اأي�سا يف حجر �سحي

وكان وزير جي�ش الحتال بيني غانت�ش قد 

دخل يف احلجر ال�سحي، الأربعاء، بعد التخالط 

مع م�ساب بالفريو�ش

وي����وم الأح������د، دخ����ل وزي����ر الأم�����ن ال��داخ��ل��ي 

ال�سحي،  احلجر  يف  اأوه��ان��ا،  اأم��ري  الإ�سرائيلي، 

ب��ع��د ال��ت��خ��ال��ط م���ع م�������س���وؤول ���س��رط��ي م�����س��اب 

بالفريو�ش

اليوم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

يف  بالفريو�ش  امل�سابني  ع��دد  ارت��ف��اع  اخلمي�ش، 

الدولة العربية اإىل 33 األفا و947 حالة

 فلسطين: مهرجان وطني الثالثاء المقبل لمواجهة خطة الضم اإلسرائيلية

 تقرير يكشف المقترحات اإلسرائيلية الجديدة لمفاوضات صفقة تبادل

 إدخال ثالث وزير إسرائيلي للحجر الصحي بسبب »كورونا«
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 كيكي ينتقد التحكيم ويشيد بسواريز

مواعيد اسيوية جديدة لمباريات الفيصلي والجزيرة

 غرب آسيا و »رادار« والتنسيق لمكافحة التالعب بالنتائج

 صالح يواصل مشوار االبهار  
لندن – وكاالت

قلللللاد اللللللللدويل املللل�لللصلللري حملللملللد �للصللاح 

م�صيفه  علللللى  للللللفللوز  للليللفللربللول،  فللريللقلله 

�صمن  الأربللللعللللاء،  ملل�للصللاء   )1-3( بللرايللتللون 

اجلولة 34 من الدوري الإجنليزي املمتاز. 

و�صجل �صاح هدفني يف اللقاء بالدقيقتني 

6 و76، علما باأنه �صنع الهدف الثاين الذي 

اأحلللللرزه جلللللوردان هللنللدر�للصللون يف الللدقلليللقللة 

8. ووفلللقلللا مللللا ذكلللرتللله �للصللبللكللة اإحلل�للصللائلليللات 

يف  لعللب  رابلللع  بللات  �للصللاح  “اأوبتا” فلللاإن 
 100 ت�صجيل  يف  ي�صاهم  للليللفللربللول،  تللاريللخ 

و27  73 هدفا  بواقع  بالربميريليج،  هدف 

متريرة حا�صمة يف 104 مباريات.

اجلانب  هذا  يف  �صاح  على  يتفوق  ول   

�صوى �صتيفن جريارد )212 هدفا(، وروبي 

 148( اأويلللن  ومايكل  هللدفللا(،   158( فللاولللر 

نللاحلليللة ثللانلليللة، ذكللللرت �صبكة  هلللدفلللا(. ملللن 

الللثللاين  الللهللدف  اأن  �صبورت�س”،  “�صكاي 

ل�صاح يحمل الرقم 250 لثاثي ليفربول 

ماين  و�صاديو  �صاح  من  املكون  الهجومي 

الأملاين  املدرب  عهد  يف  وروبرتو فريمينو، 

يورجن كلوب بكافة امل�صابقات.

 وتلللوزعلللت هلللذه الأهللللللداف علللللى الللنللحللو 

ملاين،  هدفا   79 ل�صاح،  هدفا   94 التايل: 

و77 هدفا لفريمينو.

بح�صوله  �صعادته  ليفربول  جنم  واأكللد 

علللللى متلللريلللرة حللا�للصللمللة ملللن زملليللللله اأنلللدي 

الللذي حققه فريقه  الللفللوز  روبللرتلل�للصللون يف 

مرتني  �صاح  و�صجل   .1-3 برايتون  على 

19 هدفا  اإىل  ر�للصلليللده  لللريفللع  امللللبلللاراة،  يف 

الهدف  امل�صري  النجم  الللدوري.واأحللرز  يف 

الثاين براأ�صية، م�صتغا ركلة ركنية نفذها 

روبرت�صون.   الأ�صكتلندي  الأي�صر  الظهري 

�صكاي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  �صاح  وقللال 

“لقد  اللللللللقلللاء:  انلللتلللهلللاء  �للصللبللورتلل�للس عللقللب 

تدربنا على ذلك اأم�س وقبل يومني اأي�صا، 

واأنا  حا�صمة،  متريرة  منحني  روبو  اأخريا 

�صعيد بذلك )بنربة مازحة(”. وبالإ�صافة 

اللقاء  يف  هدفا  �صاح  �صنع  هدفيه،  اإىل 

اأحلللللللللرزه اللللقلللائلللد هللللنللللدر�للللصللللون. وعلللنلللدملللا 

يف  �صجله  جتللاهللل  وراء  ال�صبب  عللن  �صئل 

التمريرات احلا�صمة، قال النجم امل�صري: 

“ل اأعرف ملاذا لكني اأعتقد اأن اأمتلك رقما 
جلليللدا مللنللذ قللدومللي اإىل هللنللا، يف مللركللزي 

اأعتقد اأنني اأقوم بعمل جيد”.وعن فر�صه 

يف اللللفلللوز بللجللائللزة هللللداف الللربميللريللليللج، 

قال  املا�صيني،  املو�صمني  يف  بها  فللاز  التي 

مباراة  الأمللر  مع  نتعامل  “دعونا  �صالح: 

تلو الأخرى”.

مدريد – وكاالت

اأعللللللرب كلليللكللي �للصلليللتللني املللللديللللر الللفللنللي 

 ،0-1 بالنت�صار  �صعادته  عللن  لرب�صلونة 

على اإ�صبانيول، يف اإطار مناف�صات اجلولة 

35 ملللن الللللليللجللا. وقلللللال �للصلليللتللني، خللال 

“ماركا”  �للصللحلليللفللة  نللقلللللتللهللا  تلل�للصللريللحللات 

مللبللاراة  تللكللن  مل  “بالتاأكيد  الإ�للصللبللانلليللة: 

رائلللعلللة الللليلللوم، وواجلللهلللنلللا �للصللعللوبللة بللالللغللة 

للغاية، ومل  املُكثف  اإ�صبانيول  دفاع  ب�صبب 

واأ�صاف:  للتحرك”.  امل�صاحة  لدينا  يكن 

املللرمللى يف  علللللى  كلللرة  اأي  تلل�للصللديللد  “عدم 
�صعًبا  الأمللللر  كلللان  لللقللد  الأول؟  اللل�للصللوط 

للللللغللايللة، وقلللاملللوا بللعللمللل دفلللاعلللي عللظلليللم، 

وللليلل�للس ملللن اللل�للصللهللل الخلللللللراق بللوجللود 

املنطقة”.  يف  الأ�لللصلللخلللا�لللس  ملللن  الللكللثللري 

عن  نبحث  “كنا  اأو�صح:  جريزمان،  وعن 

الفنية،  للقيادة  و�صولنا  منذ  للله  حلللللول 

اأن   MSG اللللثلللاثلللي  ملللن  نللتللوقللع  ومل 

مل  فعلوها.  لكنهم  الطريقة  بهذه  يلعبوا 

اإيجاد  ونحاول  فياريال  اأمام  ذلك  يحدث 

و�للصللرى هللل �صنلعب بهذا  طللرق جللديللدة، 

“حالت  وتلللابلللع:  بغريه”.  اأم  الأ�لللصلللللللوب 

الكرة وهو  كان يدخل على  فاتي  الطرد؟ 

تدخل  اإ�صبانيول  اأمللا لعللب  وا�للصللح،  نللزاع 

ي�صتحق  وكللان  بيكيه،  قللدم  على  بخطورة 

الللطللرديللن  اأول مللللرة، وكللللا  اللللطلللرد ملللن 

واأو�لللصلللح:  امللعب”.  يف  امللل�للصللاحللات  وللللللّدا 

الأخللللرية؟  الللدقللائللق  يف  قلل�للصللرية  “كرات 
والللفللريللق مييل  ذللللك،  على  اأ�للصللررت  لقد 

الكثري  جتنب  ونحاول  قدًما،  امل�صي  اإىل 

حت�صينه،  يجب  �صيء  وهللو  الأخللطللاء،  من 

الللاعللبللني لي�س  راأ�لللس  فللاقللتللاع �صيئ مللن 

يف  حتفًظا  اأكلللر  نللكللون  اأن  ويللجللب  �صها، 

مع  “�صواريز  وا�صتكمل:  كهذه”.  اأوقللات 

اأهداًفا  ي�صجل  ودائًما  يتح�صن،  املباريات 

ومل يللكللن ملللن اللل�للصللعللب عللللليلله ا�للصللتللغللال 

اليوم،  الطريقة  بهذه  وت�صديدها  الكرة 

وحلللني تللبللتللعللد عللن اللللللعللب لللفللرة طويلة 

م�صتواك”  الت�صجيل ل�صتعادة  اإىل  حتتاج 

اإ�لللصلللبلللانللليلللول  يلل�للصللتللحللق  “هل  واخللللتللللتللللم: 

لكن ل  اليوم ل،  ملباراة  بالنظر  الهبوط؟ 

اأو اثنني  يهبط فريق ب�صبب مباراة �صيئة 

مرات،  عدة  عانيت  كاعب  واأنا  اأربعة،  اأو 

اأدائللله  ب�صبب  يللكللون  فللريللقللا  يهبط  وحلللني 

ال�صيئ خال العام”.

االنباط – عمان

ك�صف الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، عن 

كاأ�س  بطولة  ملللبللاريللات  اجلللديللدة  املللواعلليللد 

الحتاد الآ�صيوي التي ي�صارك فيها فريقا 

الكرة  عللن  كممثلني  واجلللزيللرة  الفي�صلي 

الأردنية، والتي توقفت يف �صهر اآذار املا�صي 

ت�صتاأنف  بللحلليللث  كلللورونلللا،  جللائللحللة  ب�صبب 

املباريات خال �صهر ت�صرين الأول املقبل. 

كاأ�س  يف  املجموعات  دور  مباريات  و�صتقام 

الحتلللاد الآ�للصلليللوي بللنللظللام الللتللجللمللع، حيث 

اآ�صيا  غللرب  ملنطقة  املجموعات  دور  ُيلعب 

للمجموعات الأوىل والثانية والثالثة يوم 

الثاين  4 ت�صرين  26 ت�صرين الأول ولغاية 

املنطقة  نللهللائللي  قللبللل  و�للصلليلللللعللب  املللقللبلللللني. 

ت�صرين   24 و   23 يومي  واحللدة  جولة  من 

املنطقة  نهائي  �صُيقام  كما  املقبل،  الثاين 

الأول  بالأول من كانون  من جولة واحدة 

من  النهائية  املللبللاراة  ُتقام  اأن  على  املقبل، 

12 كانون الأول املقبل.  جولة واحدة، يوم 

يحتان  واجلزيرة  الفي�صلي  اأن  اإىل  ي�صار 

املركز الرابع والأخري يف جمموعتهما.

وتلللالللليلللا ملللواعللليلللد ملللبلللاريلللات الللفلليلل�للصلللللي 

واجللللزيلللرة بللالللبللطللولللة مللواعلليللد مللبللاريللات 

الكويت   * الفي�صلي  الثانية–  املجموعة 

الكويت   –  .10-26 الثللنللني  )الللكللويللتللي(، 

 .10-29 اخلمي�س  الفي�صلي   * )الكويتي( 

الحد  الفي�صلي   * )ال�صوري(  الوثبة   –
.11-1

)اللبناين(،  النلل�للصللار   * الفي�صلي   –
الأربعاء 11-4.

الثالثة–  املجموعة  مللبللاريللات  مواعيد 

اجلللللزيللللرة   * )الللللكللللويللللتللللي(  الللللقللللاد�للللصلللليللللة 

القاد�صية   * – اجلللزيللرة   .10-26 الثللنللني 

– اجلزيرة   .10-29 اخلمي�س  )الكويتي(، 

 –  .11-1 الحلللللد  )الللللعللللمللللاين(،  ظلللفلللار   *

الربللعللاء  اجلللزيللرة   * )البحريني(  الللرفللاع 

.11-4

االنباط – عمان

القدم  لكرة  اآ�صيا  غللرب  احتللاد  اأكللد   

اأهمية  على  رادار”  “�صبورت  و�صركة 

التن�صيق  وبللحللثللا  الللريللا�للصلليللة  الللنللزاهللة 

بنتائج  الللتللاعللب  ملللكللافللحللة  امللل�للصللرك 

لحتاد  العام  الأمللني  وعقد  املباريات. 

غرب اآ�صيا خليل ال�صامل اإجتماعاً عرب 

تقنية الت�صال املرئي عن ُبعد مع واي 

�صركة  يف  النزاهة  دائللرة  م�صوؤول  �صي 

مبلف  تهتم  الللتللي  رادار”،  “�صبورت 
والتاعب  الريا�صي  الف�صاد  مكافحة 

بللالللنللتللائللج عللرب الللعللديللد مللن الللربامللج 

اأو دورهللللا  تللنللفللذهللا  اللللتلللي  اللللتلللوعلللويلللة 

مبللراقللبللة ذللللك مللن خلللال اللل�للصللراكللات 

ال�لللصلللراتللليلللجللليلللة اللللتلللي تللربللطللهللا مللع 

واأكللد  والإقليمية.  القارية  الحتللادات 

اآ�للصلليللا اللللذي  اللل�للصللامل اأن احتللللاد غلللرب 

لطاملا يبدي اإهتمامه الكبري بالنزاهة 

الللريللا�للصلليللة، يللحللر�للس علللللى دميللومللة 

تللوا�للصللللله ملللع اجللللهلللات املللعللنلليللة بللهللذا 

التطورات  ال�صاأن بهدف الطاع على 

ت�صتغلها  التي  والظروف  اأ�صابته  التي 

التاعب  اإىل  للجوء  الأطللراف  بع�س 

الكفيلة  والللو�للصللائللل  املللبللاريللات،  بنتائج 

املللايل  الللفلل�للصللاد  مبكافحة  ُت�صهم  الللتللي 

الللقللدم. واعللتللرب ال�صامل  يف عللامل كللرة 

الأو�للصللاع  تت�صبب  اأن  املحتمل  من  اأنلله 

الللراهللنللة بللظللهللور الللفلل�للصللاد الللريللا�للصللي، 

جائحة  �صببته  مللا  ظللل  يف  وخ�صو�صاً 

كلللورونلللا مللن انللخللفللا�للس املللللردود املللايل 

علللللى الللعللديللد مللن اأركللللان اللللللعللبللة، بعد 

الللتللوقللفللات الإجلللبلللاريلللة الللتللي تللعللر�للس 

واأكد  العامل.  يف  الكروي  الن�صاط  لها 

الرائد  اآ�صيا  غللرب  احتللاد  دور  ال�صامل 

الريا�صية  النزاهة  معايري  تطبيق  يف 

والللللتلللزام بللهللا والللتللحللذيللر مللن تبعات 

ملللفلللاهللليلللم  اخلللللللللللراق  اإىل  اللللللللللللجلللللوء 

انطاقاً  النظيف  واللعب  ال�صفافية 

الإقليم  يف  ال�صمولية  م�صوؤوليته  من 

واللللقلللارة علللللى حللد �للصللواء، و�للصللدد على 

اأهمية التنبه على اأية �صبهات ف�صاد قد 

ت�صهد  التي  احلالية  الفرة  يف  تظهر 

التوقف  بعد  املناف�صات  معظم  علللودة 

الللطللويللل اللللذي اأ�للصللابللهللا والللتللداعلليللات 

ترافقها. التي  ال�صلبية 

عوا�صم – وكاالت

الللعللامل من  املللايللني حللول  تتعلق علليللون 

الأدوار  قللرعللة  مبرا�صم  الللقللدم،  كللرة  ع�صاق 

اأوروبللللللا،  اأبلللطلللال  مللل�للصللابللقللة دوري  الللنللهللائلليللة 

جممعة  دورة  بنظام  �صتقام  التي  اجلمعة، 

يف اللللربتلللغلللال خللللال �للصللهللر اأغلل�للصللطلل�للس/اآب 

القدم  لكرة  الأوروبللي  املقبل. وجلاأ الحتللاد 

)يويفا(، حلل الدورة املجمعة تفادًيا لإلغاء 

امللل�للصللابللقللة هلللذا املللو�للصللم، حلليللث تللوقللفللت منذ 

جائحة  ب�صبب  املا�صي  مار�س/اآذار  منت�صف 

كورونا التي اأ�صابت العامل اأجمع ب�صلل تام.

القاهرة – وكاالت

ا�للصللتللاأنللف فللريللق اللللزملللاللللك تللدريللبللاتلله 

�صباح اخلمي�س، بعد توقف دام لأكر من 

3 �صهور، قبل النتظام يف مع�صكره املغلق 

بلللربج اللللعلللرب. وكللللان الللفللريللق الأبلليلل�للس، 

قلللد امللتللنللع علللن اللللتلللدريلللبلللات مللنللذ �للصللهللر 

مار�س/ اآذار املا�صي، ب�صبب تف�صي عدوى 

فلللريو�لللس كللللورونللللا يف ملل�للصللر، لللكللنلله قللرر 

الللعللودة وفللق اإجلللراءات احللرازيللة وبع�س 

خللل�لللصلللوع لعلللبللليللله للللللملل�للصللحللات الللطللبلليللة. 

وقلل�للصللم الللفللرنلل�للصللي بللاتللريلل�للس كلللارتلللريون، 

املللديللر الللفللنللي للللللزمللالللك، الللاعللبللني اإىل 

مرانا  الأوىل  خا�صت  حيث  جمموعتني، 

والأخلللرى  �صباًحا  والن�صف  الثامنة  يف 

�للصللبللاًحللا. و�صمت  والللنلل�للصللف  الللتللا�للصللعللة  يف 

“حممود  مللللن  كللللا  الأوىل  امللللجلللملللوعلللة 

اأوبللامللا،  يو�صف  جمعة،  اهلل  عبد  الون�س، 

حممد،  م�صطفى  كللا�للصللوجنللو،  كللابللوجنللو 

اإ�للصللام جللابللر، اإملللام عللا�للصللور، اأحللمللد �صيد 

عبدال�صام  حممد  ح�صن،  حممد  زيللزو، 

املللجللمللوعللة  �للصللمللت  فلليللمللا  واأحلللملللد عيد”. 

الرحيم  عبد  “حممود  مللن  كللا  الثانية 

�صبحي،  حممد  جبل،  اأبللو  حممد  جن�س، 

حملللملللود علللللللاء،  حملللملللد علللبلللد الللل�لللصلللايف، 

حمللللمللللد عللللبللللد الللللغللللنللللي، طللللللللارق حللللامللللد، 

�صيكابال، حممد عنر وعمر ال�صعيد”.

بلجيكا – وكاالت

األللقللاب يف   4 بللل الللفللائللزة  كلليللم كلي�صرز،  قللالللت 

عازمة  زالت  ما  اإنها  الكربى،  الأربللع  البطولت 

ابتعدت  �للصللنللوات  بللعللد  م�صريتها  ا�صتئناف  علللللى 

فيها عن التن�س حتى لو ت�صببت جائحة فريو�س 

بلل�للصللاأن مو�صم  اللللروؤيلللة  كلللورونلللا يف علللدم و�للصللوح 

الأوىل  امل�صنفة  كلي�صرز  املحرفات.وت�صتعد 

عللامللليللا �للصللابللقللا و�للصلللللون �للصللتلليللفللنللز بللطلللللة اأمللريللكللا 

بللطللولللة وورللللد  للللللملل�للصللاركللة يف   ،2017 املللفللتللوحللة 

اأ�صابيع   3 ملدة  الأحد  يوم  التي تنطلق  تيم  تن�س 

كلي�صرز،  علللودة  وتللوقللفللت  فريجينيا.  و�للصللت  يف 

8 اأعوام من ابتعادها عن الريا�صة، يف  بعد نحو 

مار�س/اآذار ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا، لكنها 

اأبلغت ال�صحفيني اأن هذا التوقف مل يوؤثر على 

رغبتها يف العودة. وقالت كلي�صرز التي خ�صرت 

الأول  الدور  يف  كونتا  جوهانا  الربيطانية  اأمام 

يل  در�س  “اأهم  اأ�صهر   4 قبل  مونتريي  ببطولة 

البالغ  الاعبة  واأ�صافت  الأمر”.  يف  الثقة  هو 

يف  التوقف  فللرة  ق�صت  والتي  عاما   37 عمرها 

“حدوث  بلجيكا  بادها  عن  بعيدا  نيوجريزي 

اأنللنللي فقدت  يعني  كللورونللا ل  فللريو�للس  جللائللحللة 

“هناك  وتللابللعللت  التن�س”.  لللعللب  يف  اهللتللمللامللي 

وتعليم  الأمومة  بني  واجلمع  التحديات  بع�س 

الللتللدريللبللات  اإىل  امللللنلللزل واللللذهلللاب  الأطلللفلللال يف 

لكن  التحدي  مبثابة  كان  الأمللر  لذا  �صابه،  وما 

وتللقللام  ذللللك �صويا”.  بللكللل  ذاتللله منللر  الللوقللت  يف 

اإ�صابة لعبني بارزين  اأ�صابيع من  البطولة بعد 

الأول  امل�صنف  ديوكوفيت�س  نللوفللاك  بينهم  مللن 

الثانية  اجلللولللة  خللال  كللورونللا  بفريو�س  عامليا 

مما  كللرواتلليللا  يف  ال�صتعرا�صية  اأدريللللا  لبطولة 

ت�صبب يف انتقادات حادة.

لندن – وكاالت

كلل�للصللر بلليللب جلللللوارديلللللول، امللللديلللر الللفللنللي 

ملللانلل�للصلل�للصللر �للصلليللتللي، �للصللمللتلله بلل�للصللاأن حتللركللات 

بللر�للصلللللونللة للللللحلل�للصللول علللللى خلللدملللات اأحلللد 

الاعبني بالفريق الإجنليزي. وقال املدرب 

�صحيفة  نقلتها  تلل�للصللريللحللات  يف  الإ�للصللبللاين 

على  معلقا  اخلمي�س،  الكتالونية،   �صبورت 

خدمات  على  احللل�للصللول  يف  بر�صلونة  رغللبللة 

اأراده  “اإذا  جار�صيا:  اإيريك  ال�صاب  مدافعه 

بنا”. بر�صلونة، فعليهم الت�صال 

واأردف: “يتبقى يف عقده عام اآخر، لكننا 

�للصللنللحللاول اإقللنللاعلله )بللالللبللقللاء( لأنللنللا نللريللده 

ونلل�للصللاأ جللار�للصلليللا يف  للل�للصللنللوات عديدة”.  هللنللا 

اأكادميية ل ما�صيا يف بر�صلونة، قبل انتقاله 

 .2022 بعقد ميتد حتى   ،2017 لل�صيتي عام 

قرر  اإذا  لكن  يبقى،  اأن  “نريده  واأ�للصللاف: 

الرحيل، فا يوجد �صيء ميكننا القيام به، 

اأننا نوؤمن  الاعب ووكيله وعائلته يعلمون 

ما  بللكللل  اللل�للصلليللتللي  وبقدراته”.ويحاول  بلله 

اأوتي من قوة اإقناع جار�صيا بالتجديد، وقد 

بلليللب جلللوارديلللول يف مللبللاريللات  اعللتللمللد عليه 

الللنلل�للصللاط،  ا�للصللتللئللنللاف  مللنللذ  الأول  الللفللريللق 

اأبرزها اأمام اآر�صنال وليفربول.

 العالم يترقب قرعة ابطال اوروبا

 الزمالك يستأنف تدريباته

 كليسترز تعود للتنس

 جوارديوال يكسر الصمت
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 مأساة سائح.. 110 أيام في المطار بسبب كورونا

 ما سر المادة الخضراء على القمر؟.. علماء يحلون اللغز

 بعد الـ12 مليون إصابة.. ماذا نعرف عن كورونا اليوم؟

االنباط-وكاالت

ب�����ش��ب��ب ت���وق���ف ال����رح����ات اإث�����ر ان��ت�����ش��ار 

بال�شائح  ال�شبل  تقطعت  ك��ورون��ا،  ف��رو���س 

االإ�شتوين رومان تروفيموف، الذي ال يزال 

عالقا يف مطار مانيا منذ اأكرث من 100 

يوم.

وق����د اأع�������ادت ق�����ش��ىة ت��روف��ي��م��وف اإىل 

ترمنال”  “ذا  فيلم  م��ن  م�شاهد  االأذه���ان 

توم  بطولة  م��ن   ،2004 ع��ام  ال��ك��وم��ي��دي 

املطار  يف  الفيلم  بطل  علق  ح��ن  هانك�س، 

ملدة عام كامل ب�شبب وقوع انقاب يف باده.

امل��غ��ادرة  ت��روف��ي��م��وف يف منطقة  وي��ق��ي��م 

مب���ط���ار م��ان��ي��ا يف ال��ف��ل��ب��ن، وذل�����ك منذ 

و���ش��ول��ه ع��ل��ى م���ن رح��ل��ة ط����ران ق��ادم��ة 

م��ار���س   20 ت���اي���ان���د يف  ب���ان���ك���وك يف  م���ن 

“ال�شن”  �شحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق  املا�شي، 

الربيطانية.

حملية،  اإ�شتونية  اإع���ام  و�شائل  ونقلت 

من بينها موقع “اإي اآر اآر” عن تروفيموف 

بلدان  �شياحية يف  ك��ان يف رحلة  اإن��ه  ق��ول��ه، 

جنوب �شرق اآ�شيا، قبل اأن حتط به الرحال 

يف مطار مانيا، وتتم م�شادرة جواز �شفره 

قبل املرور عرب ق�شم الهجرة.

من  ال��ط��ران  �شركة  تتمكن  مل  وبينما 

اإعادته اإىل تاياند، و�شط القيود املفرو�شة 

اأي�شا من  ُمنع  فقد  كورونا،  ب�شبب جائحة 

مل  ال��دخ��ول  تاأ�شرات  الأن  الفلبن،  دخ��ول 

االأم��ر  ال��ب��اد،  اإىل  ل��ل��واف��دي��ن  ت�شدر  تعد 

ال����ذي ا���ش��ط��ره ل��ل��م��ك��وث يف اإح�����دى غ��رف 

املطار.

ويف ال�����ش��اب��ع م��ن ي��ول��ي��و اجل����اري، يكون 

تروفيموف قد اأم�شى 110 اأيام يف املطار 

م��ار���س   20 م��ان��ي��ا يف  اإىل  اأن و���ش��ل  م��ن��ذ 

املا�شي، اإذ يعي�س حياة “ما�شاوية” ت�شوبها 

الكثر من الفو�شى واالرتباك.

ومي���ر ت��روف��ي��م��وف ه���ذه االأي������ام بنف�س 

هانك�س  ت��وم  عا�شها  ال��ت��ي  املحنة  تفا�شيل 

ال�����ش��ه��ر، ح��ن ا���ش��ط��ر للعي�س  ال��ف��ي��ل��م  يف 

ال�����ش��ه��ر يف  اإف ك��ي��ن��ي��دي  يف م���ط���ار ج����ون 

الواليات  اإىل  دخوله  رف�س  بعد  نيويورك 

املتحدة.

واك��ت�����ش��ف ه��ان��ك�����س، ب��ط��ل ال��ف��ي��ل��م، وه��و 

مواطن من دولة “كراكوزيا” اخليالية، اأن 

جواز �شفره مل يعد �شاحلا بعد انقاب يف 

وطنه، فمكث يف املطار عاما كاما، مل يرى 

ال��ذي��ن تن�شاأ بينه  امل��وظ��ف��ن  ���ش��وى  خ��ال��ه 

وبينهم مواقف كوميدية عدة.

وو������ش�����ف ت����روف����ي����م����وف ن���ف�������ش���ه ب����اأن����ه 

مل�شاعدة  بحاجة  “اأنا  قائا:  “”�شجن”، 
للخروج من هنا”، م�شرا اإىل اأنه كان من 

ب��ان��ك��وك على من  اإىل  ي��ع��ود  اأن  امل��ف��ر���س 

رحلة عودة يف الثاين من اأبريل املا�شي.

وقال تروفيموف اإنه طلب امل�شاعدة من 

�شفارته، لكنهم مل يتمكنوا من تنظيم رحلة 

الإعادته اإىل بلده. واأ�شاف: “�شحتي تزداد 

ال�شم�س  وق��ل��ة  التغذية  ���ش��وء  ب�شبب  ���ش��وًءا 

والهواء النقي”.

االنباط-وكاالت

بعد اأن حرت مادة خ�شراء غريبة وجدت 

على �شطح القمر العلماء، و�شكلت لغزا منذ 

يف  مهمة  خ��ال   2019 ع��ام  عليها  العثور 

ال��ف�����ش��اء، جن���ح ع��ل��م��اء ���ش��ي��ن��ي��ون اأخ�����را يف 

حتديد طبيعة تلك املادة ومكوناتها.

املادة اخل�شراء  اإن  علماء �شينيون،  وقال 

التي اكت�شفوها فوق �شطح القمر، هي مزيج 

زجاجي من املعادن ذابت معا بفعل ا�شطدام 

“نيوزويك”  جملة  ذك��رت  م��ا  وف��ق  كويكب، 

االأمركية، اخلمي�س.

ومت��ك��ن ال��ع��ل��م��اء م���ن حت��دي��د ال��رك��ي��ب 

ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي واالأ�������ش������ل امل���ح���ت���م���ل ل���ل���م���ادة 

الغام�شة، التي ت�شبه الهام، وكانت مو�شع 

بحث بالن�شبة لهم على مدار االأ�شهر القليلة 

املا�شية.

واك��ت�����ش��ف��ت ال��ع��ل��م��اء ال�����ش��ي��ن��ي��ون امل����ادة 

اخل�����ش��راء ال��داك��ن��ة الأول م���رة، خ��ال رحلة 

اأثناء ا�شتك�شاف  “يوتو2-”، وذلك  للمركبة 

“فون  ب���ال���ق���رب م����ن ف���وه���ة  ال���ت�������ش���اري�������س 

على  ���ش��ه��ر  ت�����ش��ادم  م��وق��ع  وه���و  كارمان”، 

اجلانب البعيد من القمر.

ويوؤكد حتليل جديد اأجرته جمموعة من 

للعلوم،  ال�شينية  االأك��ادمي��ي��ة  يف  الباحثن 

اأن املادة مل تكن يف الواقع مادة هامية، بل 

كانت مركبا معدنيا زجاجيا �شلبا، مت �شهره 

تاأثر كويكب  ب�شبب  يف درجة حرارة عالية، 

قدمي.

وق��ال الفريق اإن امل��ادة هي ن��وع من اأن��واع 

معدنية  �شظايا  م��ن  تتكون  ال��ت��ي  ال�شخور 

ي��ت��م ت��ذوي��ب��ه��ا وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا م���ع���ا، ب��وا���ش��ط��ة 

امل��ادة  اأن  واأ�شافوا  اخلارجية،  القوى  بع�س 

اللحام الناجت عن  طريق  عن  ت�شكيلها  “مت 
الت�شادم”.

ولفتت املادة يف بادئ االأمر انتباه العلماء، 

“يوتو2-”،  مركبة  على  ي�شرفون  ال��ذي��ن 

ب�شبب اختافها عن الربة املحيطة بفوهة 

نيوزويك. لتقرير  وفقا  كارمان”،  “فون 
ويف ذلك الوقت، مت و�شفها باأنها خ�شراء 

ظ��ه��وره��ا  ب�����ش��ب��ب  الهام”  و”ت�شبه  داك���ن���ة 

ب�شكل المع وخمتلف عن حميطها يف القمر، 

عرب كامرات الت�شوير املخت�شة بالف�شاء.

ورجحت املجلة االأمركية اأن يكون اخلطاأ 

يف التعرف على ماهية املادة يف ال�شابق، ناجم 

ع���ن ع���ن خ���ط���اأ يف ال��رج��م��ة م���ن ال��وث��ائ��ق 

االأ�شلية التي تقا�شمتها ال�شلطات ال�شينية.

وب��ي��ن��م��ا اق����رح ال��ب��ع�����س اأن ت��ك��ون امل���ادة 

ناجمة عن ن�شاط بركاين، ا�شتبعد الباحثون 

اأن  اإىل  م�شرين  ذل��ل��ك،  الح��ق��ا  ال�شينيون 

القمر مل ي�شهد اأي براكن ن�شطة منذ اأكرث 

من ثاثة مليارات �شنة.

االنباط-وكاالت

بعد مرور �شبعة اأ�شهر على ظهور فرو�س 

كورونا امل�شتجد، جتاوز عدد امل�شابن به 12 

ي��وازي ع��دد �شكان دول��ة مثل  اأي ما  مليونا، 

يعرفه  ال��ذي  فما  املثال،  �شبيل  على  روان���دا، 

العامل عن الوباء اليوم؟، واأين و�شلت جهود 

البحث عن عقار اأو م�شل؟.

كان العداد العاملي الأرقام م�شابي كورونا، 

اأن  اأي  مليونا،   11 عند  امل��ا���ش��ي��ة،  اجلمعة 

العدد زاد مليونا يف اأقل من اأ�شبوع.

يف  االأوىل  للمرة  ك��ورون��ا  ف��رو���س  وظهر 

اأواخر دي�شمرب عام 2019 يف مدينة ووهان 

ال�شينية، قبل اأن يتف�شى يف ال�شن كلها، ثم 

ينقل اإىل اأرجاء العامل، حيث اأ�شبحت له بوؤر 

واالآن  واإ�شبانيا،  اإيطاليا  منها  ك��ان  ع��دي��دة، 

الواليات املتحدة والربازيل يف االأمركيتن.

وت��خ��ط��ى ك���ورون���ا ح��اج��ز امل��ل��ي��ون اإ���ش��اب��ة 

موؤكدة يف مطلع اأبريل املا�شي، وهذا يعني اأن 

منحنى االإ�شابات بالفرو�س يت�شاعد بثبات 

وب�شكل كبر.

ي�شل  اأ�شهر حتى   3 العامل  ا�شتغرق  فقد 

الثاثة  االأ�شهر  يف  لكن  اإ�شابة،  مليون  اإىل 

مليون  مليونا،   11 بقدر  العدد  زاد  التالية 

منها يف االأ�شبوع االأخر، على الرغم من كل 

اجلهود املبذولة ملواجهة الفرو�س، ال �شيما 

اأوام�����ر االإغ�����اق ووق���ف ح��رك��ة ال��ت��ن��ق��ل بن 

معظم الدول.

وجتاوزت هذه االأرقام “املفزعة” توقعات 

حلول  م��ع  ال��ف��رو���س  ينح�شر  ب���اأن  البع�س 

�شهر ال�شيف، بداعي اأن احلرارة قد تق�شي 

املتخدة  االإج��راءات  اأو بفعل  الفرو�س،  على 

يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش��ار 

الوباء.

اكت�شافات جديدة

ومع ت�شارع وترة انت�شار فرو�س كورونا 

ح����ول ال����ع����امل، ت�����ش��ارع��ت وت�����رة االأب���ح���اث 

اكت�شافات  اأت��اح��ت  ال��ت��ي  والعلمية،  الطبية 

جديدة بهدف اإيجاد عاج فعال للوباء، ومن 

بينها:

  كورونا يت�شبب بجلطات دموية:

اأظهرت اأبحاث حديثة اأن فرو�س كورونا 

ي�شيب املري�س بجلطات دموية يف االأوعية، 

مم��ا يقطع االأوك�����ش��ج��ن، مم��ا دف��ع االأط��ب��اء 

اإىل ا�شتخدام م�شيات الدم يف بروتوكوالت 

العاج.

وت��و���ش��ل ال��ع��ل��م��اء اإىل ����ش���رورة م��راق��ب��ة 

املر�شى،  لدى  ال��دم  يف  االأوك�شجن  معدالت 

االأن��ف��ا���س.  انقطاع  ب�شبب  ال��وف��ي��ات  لتفادي 

اأال  على  احل��ر���س  يجب  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 

اأك��رث  اإىل  االأوك�����ش��ج��ن  م�شتويات  تنخف�س 

من 93 يف املئة.

- النوم على البطن ي�شاعد على التنف�س:

اأن  اإىل  اأي�����ش��ا  ال�شحية  اجل��ه��ات  خل�شت 

ال���ن���وم ع��ل��ى ال��ب��ط��ن، ي�����ش��اع��د امل��ر���ش��ى على 

التنف�س ب�شهولة.

  اعتماد اأدوية لعاج امل�شابن:

ب��داي��ة  ي��ق��ت�����ش��رون يف  ك���ان االأط���ب���اء  واإن 

الفرو�س  م�شاعفات  معاجلة  على  االأزم���ة 

ف��ق��ط، ف��ق��د ت��و���ش��ل��وا ال��ي��وم اإىل اأدوي����ة ع��دة 

ملكافحة كورونا من بينها، دواءا فافابرافر 

ورميد�شيفر.

ا�شتخدام االأدوية  اأن  كما اكت�شف االأطباء 

امل��ن�����ش��ط��ة وال�������ش���ت���روي���دات مي���ن���ع اجل���ه���از 

اأ�شبح  وبالتايل  نف�شه،  مهاجمة  من  املناعي 

م���ن امل��م��ك��ن م�����ش��اع��دة امل�����ش��اب ع��ل��ى ت��ف��ادي 

االلتهابات.

املوجة الثانية

ويف م��ن��ت�����ش��ف ي��ون��ي��و امل���ا����ش���ي، ت�����ش��اع��د 

احل��دي��ث ع��ن م��وج��ة ث��ان��ي��ة م��ن ال��ف��رو���س 

بعد اأن بدا اأنه تراجع قليا، اأو هكذا اعتقد 

حيث  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  خا�شة  البع�س، 

و�شلت اأرقام امل�شابن اإىل م�شتويات قيا�شية، 

بت�شجيل ما معدله 60 األف اإ�شابة يوميا يف 

االأيام االأخرة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول ا���ش��ت�����ش��اري االأم��را���س 

اجل��ل��دي��ة وال�����ش��اري��ة وال��وب��ائ��ي��ات، ال��دك��ت��ور 

م��وق��ع  اإىل  م���ع���ت���وق، يف ح���دي���ث  اإ���ش��م��اع��ي��ل 

عن  احل���دي���ث  اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
موجة ثانية “�شابق الأوانه، وال ميكن اجلزم 

ب�شهولة بوجود مثل هكذا موجة”.

وق���ت���ا  ي���ح���ت���اج  االإع����������ان  اأن  واأ�������ش������اف 

وخ�����ش��ائ�����س م��ع��ي��ن��ة، م��ث��ل ع���دد حم���دد من 

اأن  يتطلب  االأم����ر  اأن  مو�شحا  االإ���ش��اب��ات، 

واخل���رباء  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  منظمة  جت��م��ع 

وال��ق��ارات، ثم  ال��ب��ل��دان  م��ن خمتلف  بيانات 

تخرب العامل.

ثانية  موجة  عن  احلديث  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

اأن  هو  االأدق  اأن  موؤكدا  النا�س”،  “يرعب 
ث��ان��ي��ة، لكن  “خطر ح����دوث م��وج��ة  ه��ن��اك 

معطيات  يتطلب  امل��وج��ة  ه���ذه  يف  ال��دخ��ول 

معينة”.

ل��ك��ن االأم����ر االأ����ش���واأ ه��و م��ا ق��ال��ه رئي�س 

اأدان���وم  تيدرو�س  العاملية،  ال�شحة  منظحة 

ك���ورون���ا  ف����رو�����س  اأن  ع����ن  غ��ي��ربي�����ش��و���س، 

يبلغ ذروته بعد”. ومل  “يت�شارع 
وت��ع��ر���ش��ت ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، الن��ت��ق��ادات 

وتاأخرها  امل��ر���س  تف�شي  م��ع  تعاملها  ب�شاأن 

ب��ال��ت��و���ش��ي��ة ب��و���ش��ع ال��ك��م��ام��ات، ف�����ش��ا عن 

رف�����ش��ه��ا االع�����راف ب��ت��زاي��د امل���وؤ����ش���رات اىل 

انتقال الفرو�س، يف الهواء.

وي��ح��م��ل��ه��ا ال��ب��ع�����س وال ���ش��ي��م��ا ال��رئ��ي�����س 

املحنة  االأمركي، دونالد ترامب، م�شوؤولية 

الهائلة التي يعي�شها العامل حاليا.

وهذا يعني اأن االأزمة مل تنته قريبا، على 

االأقل، ف�شا عن اأن عودة احلياة الطبيعية 

متوقع،  ه��و  اأط����ول مم��ا  وق��ت��ا  ي�شتغرق  ق��د 

خا�شة جلهة ال�شفر العادي كما كان الو�شع 

قبل الوباء. 

وينتظر العامل بفارغ ال�شرب االإعان عن 

ك��ورون��ا  كابو�س  على  يق�شي  ل��ق��اح  اأو  ع��اج 

اأودى  ال����ذي  كوفيد19-،  مل��ر���س  امل�����ش��ب��ب 

بحياة 550 األف اإن�شان حتى االآن.

ودخ����ل����ت ����ش���رك���ات االأدوي����������ة يف م��ع��رك��ة 

م��ع ال��زم��ن م��ن اأج����ل اإن���ت���اج ع���اج اأو لقاح 

“رويرز”،  وك���ال���ة  وب��ح�����ش��ب  ل��ل��ف��رو���س، 

من  اأك��رث  وفح�س  اختبار  االآن  يجري  فاإنه 

100 عقار م�شاد للوباء، و�شل بع�شها اإىل 
مراحل متقدمة.

وطور باحثون يف جامعة اأك�شفورد لقاحا 

زينيكا”  “اأ�شرا  ���ش��رك��ة  اأج����رت  جت��ري��ب��ي��ا، 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة ل�����ش��ن��اع��ة االأدوي���������ة جت����ارب 

يحتاج  لكنه  عليه،  النطاق  وا�شعة  �شريرية 

حتى نهاية العام اجلاري لكي يكون متوفرا، 

ويتطلب ذلك نتائج مقنعة يف التجارب.

االنباط-وكاالت

مل ي�����ش��ل��م مت���ث���ال ال�����ش��ي��دة االأم���رك���ي���ة 

اإح��راق  موجة  من  ت��رام��ب،  ميانيا  االأوىل 

املتحدة  ال��والي��ات  اجتاحت  ال��ت��ي  التماثيل 

اأ�شرم جمهولون النار  اإذ  ال��دول،  وعدد من 

راأ�شها يف  بالقرب من م�شقط  لها  يف متثال 

�شلوفينيا.

داوين،  ب���راد  االأم��رك��ي  النحات  واأع���رب 

ال���ذي �شنع ال��ت��م��ث��ال، ع��ن ح��زن��ه مل��ا اأ���ش��اب 

اأب��ل��غ��ت��ه  ال�����ش��رط��ة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��ت��م��ث��ال، 

بتعر�شه للحرق.

م��ع��رف��ة  يف  ي���رغ���ب  اإن�����ه  داوين،  وق�����ال   

فيلم  يف  لت�شمينها  ودواف��ع��ه��م،  ال��ف��اع��ل��ن 

“ي�شعل  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  عليه،  يعمل 

متثال ميانيا ترامب، حوارا حول الق�شايا 

وخ�شو�شا  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  ال�شيا�شية 

ق�شايا الهجرة”.

اإنها  وق��ال��ت  التمثال،  ال�شرطة  واأزال����ت   

بداأت اإجراءات التحقيق يف الواقعة، وفق ما 

ذكر موقع “�شي بي اإ�س نيوز” االأمركي.

ومت الك�شف عن التمثال اخل�شبي االأزرق 

قبل ع��ام واح��د، وك��ان يج�شد �شكل ميانيا 

اأثناء  ارتدته  الذي  ال�شهر  االأزرق  باملعطف 

ت���رام���ب، رئي�شا  ت��ن�����ش��ي��ب زوج���ه���ا، دون���ال���د 

للواليات املتحدة.

على  جمهولون  اأق��دم  املا�شي،  يناير  ويف 

نف�شها.  املنطقة  يف  ل��رام��ب،  مت��ث��ال  ح��رق 

وكان التمثال يج�شد الرئي�س االأمركي وهو 

يرفع قب�شته يف الهواء.

ي��ذك��ر اأن ال��ع��دي��د م���ن امل���ع���امل االأث���ري���ة 

ومت  تخريب  لعمليات  تعر�شت  وال��ن�����ش��ب، 

اإ�شقاط بع�شها ال�شهر املا�شي، حن ا�شتهدف 

ال�شرطة  اإ�شاءة  على  االأمركيون  املحتجون 

�شخ�شيات  اإفريقية،  اأ�شول  من  للمواطنن 

االأهلية  للرق يف احلرب  املوؤيد  من اجلنوب 

ورم���وز  ع�����ش��ر،  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن  �شتينيات  يف 

اأخرى الإرث العبودية يف الباد.

واأعلنت وزارة االأمن الداخلي االأمركية، 

اإن�����ش��اء ق���وة ع��م��ل خ��ا���ش��ة ج���دي���دة حلماية 

الباد،  اأن��ح��اء  جميع  يف  التاريخية  امل��ع��امل 

التي تعر�س بع�شها للتخريب.

واأع�����رب ال��رئ��ي�����س، دون���ال���د ت���رام���ب، عن 

 22 م��ت��ظ��اه��رون يف  ح����اول  ع��ن��دم��ا  غ�شبه 

ي��ون��ي��و �شحب مت��ث��ال اأم����ام ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س 

مبا�شرة للرئي�س اأندرو جاك�شون.

حتى سيدة أميركا األولى لم 
يحرقون  تسلم..مجهولون 

تمثال ميالنيا


