
االنباط-عمان

مندوباً عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، افتتح �سمو 

الأم����ر احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل 

املتقاعدين  ن���ادي  اخلمي�س،  ام�����س  العهد، 

الع�سكرين يف حمافظة معان.

الفتتاح،  خ��الل  العهد،  ويل  �سمو  واأك���د 

حر�س واهتمام جاللة امللك برفاق ال�سالح 

م��ن امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ن وامل��ح��ارب��ن 

ال����ق����دام����ى، ت����ق����دي����راً ل��ع��ط��ائ��ه��م امل��ت��م��ي��ز 

حمى  عن  الدفاع  يف  اجلليلة  وت�سحياتهم 

الوطن و�سون مقدراته وحماية منجزاته.

وجاء اإن�ساء نادي املتقاعدين الع�سكرين 

اإىل  ي��ه��دف  ملكي  توجيه  �سمن  م��ع��ان،  يف 

الع�سكرين  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  اأن���دي���ة  اإن�����س��اء 

لأعلى  وف��ق��ا  اململكة،  حمافظات  جميع  يف 

امل��وا���س��ف��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، ب��ه��دف 

خدمتهم وتوفر متنف�س لهم ولعائالتهم.

وجال �سموه، يف مرافق النادي الذي يوفر 

لرواده اخلدمات الجتماعية والثقافية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز اأن 

حل الدولتن الذي يف�سي اإىل اإقامة دولة 

القد�س  وعا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية 

املجتمع  به  التزم  ال��ذي  ال�سرقية هو احلل 

الدويل كا�سا�س لنهاء ال�سراع الفل�سطيني 

ال�سرائيلي، وان الأردن بقيادة جاللة امللك 

عبداهلل الثاين، لطاملا دفع باجتاه الو�سول 

امل��ن��ط��ق��ة  و���س��ل��م��ي��ة يف  ع���ادل���ة  ت�����س��وي��ة  اإىل 

ال��وزراء  رئي�س  اإىل هذا احلل.وقال  ت�ستند 

يف م��ق��اب��ل��ة م��ع الإذاع������ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة 

مقتطفات  ن�����س��رت   NPR“ الأم���رك���ي���ة 

اإننا  التفا�سيل لحقا،  و�ستن�سر  ام�س  منها 

يف الأردن ملتزمون تاريخياً بحل الدولتن. 

ولكن يف حال اأقدمت ا�سرائيل على ال�سم، 

الأر���س  على  جديدة  حقائق  �ستخلق  فاإنها 

من �ساأنها اأن تقو�س حل الدولتن م�سيفا 

اإىل اأنه “عند تقوي�س حل الدولتن، نريد 

معرفة اأي خطة ميكن امل�سي فيها قدًما ، 

ل  للتطبيق  قابلة  خطة  هناك  هل  واأك���رر، 

تقو�س ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة على 

باأنه ل  امل��دى الطويل” معربا عن قناعته 

يوجد هناك اأي خطة تقدمها ا�سرائيل.

وح��ذر م��ن ان اي اإج���راء اأح���ادي اجلانب 

باأكملها،  املنطقة  �سيقو�س كل ذلك وي�سع 

والعامل اأي�ساً، يف و�سع �سعب “ وهذا لي�س 

يف م�سلحة اأي اأحد على الإطالق”.

وقال “اأنه ويف حال اأ�سبح حل الدولتن 

ال�سم  خطط  ب�سبب  للتطبيق  ق��اب��ل  غ��ر 

البديل  ه��و  م��ا  ه��و،  ف�سوؤايل  الإ�سرائيلية، 

وم����ا ه���و اخل���ي���ار الآخ�����ر ل��الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن؟ 

واح��دة  دميوقراطية  دول��ة  يف  يفكرون  هل 

���س��ت��ك��ون دول������ة ف�����س��ل  اأن����ه����ا  اأم  ل�����س��ع��ب��ن 

ع��ن�����س��ري، م��ث��ل ت��ل��ك ال��ت��ي ت��خ��ل�����س منها 

العامل يف جنوب اأفريقيا منذ زمن؟”.

�سدد  التوطن  ���س��وؤال ح��ول  رده على  ويف 

رئي�س الوزراء على ان موقف الأردن بقيادة 

الأردنية  واحلكومة  وال�سعب  امللك  جاللة 

الأردن  املو�سوع ولن يكون  ثابت جتاه هذا 

“ فل�سطن  م���وؤك���دا  فل�سطن  ع��ن  ب��دي��ال 

دولة يجب اأن تقوم على اأر�سها.
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سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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 خالل حديثه الذاعة اميركية  مندوبًا عن الملك ... افتتح نادي المتقاعدين العسكريين بمعان

ولي العهد.. الملك حريص 
على رفاق السالح

الرزاز: األردن لن يكون بديال 
عن فلسطين

تسجيل ٢٢٦ مخالفة

طلبة التوجيهي يختتمون دورتهم وسط حالة من االرتياح

االنباط-وكاالت

الدميقراطي  املر�سح  بايدن،  جو  هاجم 

لنتخابات الرئا�سة الأمريكية، الأربعاء 22 

يوليو/متوز 0202، الرئي�س دونالد ترامب 

ي�سبح  ع��ن�����س��ري  اأول  ب���اأن���ه  اإي�����اه  وا���س��ف��اً 

ت�سريحات  يف  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  رئي�ساً 

ال��ذي  ت��رام��ب  حملة  ب�سرعة  ا�ستهجنتها 

ي�سعى لفرتة ولية ثانية.

للغاية” اأن  “لأمر مقزز  اإنه  بايدن قال 

اأ�سا�س  على  النا�س  م��ع  “يتعامل  ت��رام��ب 

لون ب�سرتهم، واأ�سلهم القومي، ومن اأين 

جاوؤوا”.

“مل يفعل  املر�سح الدميقراطي:  اأ�ساف 

مل  ق���ط...  ه��ذا  املن�سب  ي�سغل  رئي�س  اأي 

يفعل هذا اأي رئي�س جمهوري. ومل يفعله 

وهم  لدينا عن�سريون  رئي�س دميقراطي. 

موجودون و�سعوا لأن يكون لديهم رئي�س 

منتخب. وهو اأول من قام بذلك”.

وج������اءت ت�����س��ري��ح��ات ب���اي���دن ع���ن ذوي 

ال��ب�����س��رة ال�����س��م��راء ب��ع��د اأي������ام  م���ن تعهد 

الأمريكية  لالنتخابات  املحتمل  امل��ر���س��ح 

ينهي حظر  باأن  الدميقراطي  عن احلزب 

دخول مواطني دول اإ�سالمية اإىل الوليات 

اإذا  للبالد  لرئا�سته  ي��وم  اأول  يف  امل��ت��ح��دة 

جرى انتخابه للمن�سب.

جانب  اإىل  ب��ال��وق��وف  ب��اي��دن  ط��ال��ب  اإذ 

الأقليات امل�سلمة حول العامل، وتابع: من 

“مليون  جمموعتكم  تتمكن  اأن  ال��رائ��ع 

جمع  م��ن  بايدن”  جل��و  للت�سويت  م�سلم 

الأمريكين  امل�سلمن  م��ن  ���س��وت  مليون 

املقبلة،  الرئا�سية  النتخابات  يف  لدعمي 

داعياً امل�سلمن مل�ساعدته لنتزاع ما و�سفه 

م” املوجود يف احلكومة الأمريكية،  ب�”ال�ُسّ

واح���دة  رئ��ا���س��ي��ة  ف���رتة  “لنجعلها  ق��ائ��اًل: 

لدونالد ترامب”.

ك��ات��ري��ن��ا  ف��ي��م��ا ردت  ت���رام���ب:  رد ح��م��ل��ة 

م�ست�ساري حملة  كبار  بر�سون، وهي من 

باأنها  ب��اي��دن  ت�سريحات  وا�سفة  ت��رام��ب، 

وقالت  ال�سود”،  الناخبن  لذكاء  “اإهانة 
“يحب اجلميع... ويعمل بجد  اإن ترامب 

لتمكن جميع الأمريكين”.

كما امتلك عدد من الروؤ�ساء الأمريكين 

قمع  م��ن��ه��ا  ���س��ي��ا���س��ات  اأي�������دوا  اأو  ع���ب���ي���داً 

الأمريكين  وعزل  الأ�سلين  الأمريكين 

ال�سود. 
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 بايدن يستغل نقاط ضعف ترامب.. المرشح الديمقراطي بعد أن تودد 
للمسلمين يهاجم الرئيس ويتهمه بالعنصرية

�صلباية االأنباط-فرح 

“التوجيهي”  العامة  الثانوية  طلبة  اأن��ه��ى 

،اأم�س اخلمي�س، دورتهم يف المتحانات العامة 

ل��ع��ام 0202 ،و���س��ط ح��ال��ة م��ن الرت���ي���اح حيال 

م�ستوى اأ�سئلة مبحث الرتبية ال�سالمية لكل 

من الفروع الأكادميية واملهنية.

اأن الأ�سئلة جاءت �سمن  واأجمع الطلبة على 

امل�ستوى املطلوب ،اإ�سافة اإىل اأن الوقت تنا�سب 

ب�سكل كبر مع حجم وعدد ال�سئلة والتي بلغت 

0٣ فقرة.

واأبدى الطلبة ارتياحهم لالإجراءات الإدارية 

والفنية التي قامت بها الوزارة ل�سمان تقدمهم 

�سهولة  موؤكدين  منا�سبة،  بيئة  يف  لالمتحان 

لالإجابة  املخ�س�س  ال��وق��ت  وك��ف��اي��ة  الأ���س��ئ��ل��ة، 

عليها، ومراعاتها الفروق الفردية فيما بينهم.

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  ج��ه��ت��ه،ك�����س��ف  م���ن 

 ٦22 ت�سجيل  ع��ن  النعيمي،  تي�سر  ،ال��دك��ت��ور 

المتحانات  ،با�ستثناء  ال���دورة  خ��الل  خمالفة 

ال��ت��ي ق��دم��ت اأم�����س،وت��راوح��ت م��ا ب��ن حرمان 

الطالب املخالف من مبحث اأو دورة اأو دورتن.

ومب����ا ي��ت��ع��ل��ق مب���وع���د اإع������الن ال��ن��ت��ائ��ج،اأك��د 

حم��دد  لم��وع��د  اأن  ال�����س��اب��ق  وق���ت  يف  النعيمي 

اآب   51 يف  تعلن  ان  بعد،مرجحا  ال����وزارة  ل��دى 

املقبل، م�سرا اإىل اأن الوزارة حتتاج اإىل 04 يوما 

وت�سحيحها  الختبارات  تطبيق  من  لالنتهاء 

وتدقيق النتائج واإعالنها.

وح��������������ول ال��������������������دورة ال�����ت�����ك�����م�����ي�����ل�����ي�����ة،ق�����ال 

التوجيهي  طلبة  النعيمي:”�سيتم ا�ستفتاء 

التكميلية”،  ل��ل��دروة  مقرتحة  مواعيد   ٣ على 

مو�سحا اأنه “لي�س بالإمكان عقد دورة تكميلية 

للتوجيهي يف �سهري اآب،واأيلول.

يف  ب���داأت  التوجيهي  امتحانات  اأن  اإىل  ي�سار 

الأول من متوز ،فيما وعقد المتحان يف ٦481 

مديريات  يف  م��در���س��ة   027 على  م��وزع��ة  ق��اع��ة 

قاعة   24 اإىل  اإ�سافة  ك��اف��ة،  والتعليم  الرتبية 

طارئ،  لأي  مديرية  لكل  قاعة  بواقع  احتياط 

ب��ع��د اأن ع��م��ل��ت ال������وزارة ع��ل��ى زي�����ادة ال��ق��اع��ات 

واملدار�س .
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الجمارك تدرج شركة األمين للصناعات 
والتجهيزات الطبية للقائمة الذهبية

الضمان: نهاية تموز آخر موعد لتعليق 
تطبيق تأمين الشيخوخة في القطاع الخاص

لليوم السابع .. ال اصابات
 محلية بـ »كورونا« 

االنباط-عمان

ادرج���ت دائ���رة اجل��م��ارك الردن���ي���ة، �سركة 

اىل  الطبية  والتجهيزات  لل�سناعات  الأمن 

برنامج القائمة الذهبية يف جمال ال�ستراد 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ت�����س��ه��ي��الت اجل��م��رك��ي��ة 

امل���م���ن���وح���ة ل��ل�����س��رك��ات امل����درج����ة ع���ل���ى ه���ذه 

القائمة.

وق���ال���ت ال����دائ����رة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

للقائمة  ال�سركة  ان�سمام  مت  ان��ه  اخلمي�س 

الذهبية بعد اأن انتهت جلنة تدقيق اللتزام 

م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق امل���ي���داين ل��ل�����س��رك��ة، 

والتي �سملت التحقق من متطلبات اللتزام 

ومتطلبات  اجلمركية،  باملتطلبات  املتعلقة 

الأمان، والتدقيق على اأنظمة العمل املتعلقة 

بالتجارة اخلارجية اخلا�سة.
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االنباط-دبي

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات   

ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع���اه 

رائ��دة  الإم���ارات مبادرة  اأطلقت ط��ران  اهلل، 

ال���دويل.  ال��ث��ق��ة بال�سفر  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

على  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  امل���ب���ادرة  وتت�سمن 

مل�سافريها  جمانية  تغطية  ال��ع��امل،  م�ستوى 

ت�����س��م��ل ت��ك��ال��ي��ف ال���ع���الج ال��ط��ب��ي واحل��ج��ر 

على  �سفرهم  عند  ب�”كوفيد19-”  املتعلقة 

رح����الت ال��ن��اق��ل��ة م���ن واإىل دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة وحول العامل.

وت��ت��ي��ح امل���ب���ادرة ل��ع��م��الء ط���ران الإم����ارات 

اإمكانية  مع  تامة،  بثقة  ال�سيف  هذا  ال�سفر 

املطالبة با�سرتداد نفقاتهم الطبية.
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االنباط-عمان

ب��اأع��م��ال  امل�����س��ارك��ون  الأردن  اأط���ف���ال  ب��ح��ث 

اجلل�سة الرابعة للربملان العربي للطفل التي 

“حق  مو�سوع  ال�سارقة،  يف  بعد  ّع��ن  عقدت 

م�ستعر�سن  ال�سحة”،  يف  ال��ع��رب��ي  الطفل 

والتطوير  ال��ت��دري��ب  ���س��وؤون  امل�����س��ت��ج��دات يف 

ال���ذات���ي يف ه���ذا امل���ج���ال، ب���اإ����س���راف م��درب��ن 

نقا�سية  وح��ل��ق��ات  ور�����س  ع��رب  متخ�س�سن 

متخ�س�سة ا�ستمرت خم�سة اأيام.

وق���ال���ت ال��ط��ف��ل��ة الردن���ي���ة ال���ري���ا حممد 

اجلل�سة  اإقامة  اإن  اجلل�سة،  خالل  اجلريبيع 

كان  ما  يفتقدون  جعلتهم  بعد،  عن  الرابعة 

ول��ق��اءات  توا�سل  م��ن  ه��ذه اجلل�سات  ي��راف��ق 

ج��ان��ب��ي��ة، وجت��م��ع��ه��م حت��ت �سقف واح���د من 

اللقاءات  ان  العربية.وبينت  ال��دول  خمتلف 

التعلم  امل�ساركن  لالأطفال  اتاحت  قرب  عن 

بلدانهم  ثقافات  على  والنفتاح  بع�سهم  من 

وتنوعها.
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االنباط-عمان

دعت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 

م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ك���اف���ة ال��راغ��ب��ة 

ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ت��ع��ل��ي��ق ت��ط��ب��ي��ق ت���اأم���ن 

واأي��ار  وني�سان  اآذار  الأ�سهر  عن  ال�سيخوخة 

وذل���ك حتى  اإل��ك��رتون��ي��اً  الطلب  ت��ق��دمي  اإىل 

.0202/7/1٣

واك����دت امل��وؤ���س�����س��ة اأن���ه اأ���س��ب��ح م��ت��اح��اً الآن 

ل�����س��اب��ط ارت���ب���اط امل��ن�����س��اأة ا���س��ت��ك��م��ال تعليق 

ت��ط��ب��ي��ق ت����اأم����ن ال�����س��ي��خ��وخ��ة م����ن خ���الل 

الدخول اإىل ح�ساب املن�ساأة يف موقع املوؤ�س�سة 

بيان  يف  املوؤ�س�سة،  واأو���س��ح��ت  الإل���ك���رتوين. 

اأن���ه يتعن على  ���س��ح��ف��ي، ام�����س اخل��م��ي�����س، 

ال�سيخوخة  تاأمن  بتعليق  الراغبة  املن�ساآت 

دخول �سابط ارتباط ال�سمان.
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االنباط - عمان 

اخل��م��ي�����س  ام�������س  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

بفرو�س  ج��دي��دة  اإ�سابة  حالة   11 ت�سجيل 

كورونا امل�ستجّد، جميعها غر حملّية، وهي 

لقادمن من اخلارج، ممن يقيمون يف فنادق 

احلجر. )4 من فل�سطن، و5 من قطر، و2 

من م�سر(.

وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع اإج�����م�����ايل ع�����دد ح����الت 

بعد  حالة،   )1٣11( اإىل  اململكة  يف  الإ�سابة 

طلب منّظمة ال�سّحة العاملّية ا�ستثناء حالت 

الإ�سابة ل�سائقي ال�ساحنات غر الأردنين، 

احل��دود،  عرب  اإ�ساباتهم  اكت�ساف  مّت  الذين 

ق���دم���وا منها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  اإىل  واأع����ي����دوا 

بح�سب الربوتوكول املّتبع.

لهذا  �سفاء  ح��الت   )7( اأي�ساً  لت  �ُسجِّ كما 

اليوم، جميعها يف م�ست�سفى الأمر حمزة.

خم���ربّي���اً،  ف��ح�����س��اً   )9458( اإج������راء  ومّت 

الفحو�سات  ع���دد  اإج���م���ايل  ي�سبح  وب��ذل��ك 

التي اأجريت حتى الآن )8٦8245( فح�ساً.

اإجراءات اأخرى:

ق�����ّررت جل��ن��ة ا���س��ت��دام��ة ���س��ال���س��ل ال��ع��م��ل 

اللجنة  مع  التوافق  بعد  والتوريد  والإن��ت��اج 

الوطنّية لالأوبئة ال�سماح لالأ�سواق ال�سعبّية 

اإط��ار مراجعة الإج��راءات  بالعمل، وذلك يف 

املتعّلقة بالتعامل مع وباء كورونا.

يف �سوء تزايد عدد حالت الإ�سابة عاملّياً، 

وع����ودة ت��ف�����ّس��ي ال���وب���اء يف ال��ع��دي��د م��ن دول 

من  ال�سّحة  وزارة  حت��ّذر  واملنطقة؛  العامل 

ال�سالمة  اإج�����راءات  ت��خ��ال��ف  مم��ار���س��ات  اأّي 

ال���ع���اّم���ة وال���وق���اي���ة، خ�����س��و���س��اً م���ا ي��ت��ع��ّل��ق 

باإقامة التجّمعات لأكر من )02( �سخ�ساً؛ 

م��ع ����س���رورة الل���ت���زام ب���ارت���داء ال��ك��ّم��ام��ات، 

وال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي، واّت���ب���اع ج��م��ي��ع �سبل 

الوقاية، وا�ستخدام تطبيق )اأمان(، وتطبيق 

)�سحتك(..

»طيران اإلمارات« تغطي تكاليف 
»كوفيد-19« الطبية والحجر للمسافرين 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الجمارك تدرج شركة األمين للصناعات 
والتجهيزات الطبية للقائمة الذهبية

الضمان وغرفة تجارة االردن يبحثان التحديات 
التي تواجه القطاع التجاري والخدمي

 المفرق: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 
حبوب ومواد مخدرة

 ضبط 41 مطلوبا وتسجيل 15 مخالفة 
للقيادة المتهورة خالل 48 ساعة
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االنباط-عمان

ب��اأع��م��ال  امل�����س��ارك��ون  اأط��ف��ال االأردن  ب��ح��ث 

اجلل�سة الرابعة للربملان العربي للطفل التي 

ع��ق��دت ّع��ن بعد يف ال�����س��ارق��ة، م��و���س��وع “حق 

م�ستعر�سني  ال�سحة”،  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ط��ف��ل 

امل�����س��ت��ج��دات يف ����س���وؤون ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر 

ال���ذات���ي يف ه����ذا امل���ج���ال، ب���اإ����س���راف م��درب��ني 

نقا�سية  وح��ل��ق��ات  ور�����ش  ع���رب  متخ�س�سني 

متخ�س�سة ا�ستمرت خم�سة اأيام.

وق��ال��ت ال��ط��ف��ل��ة االردن���ي���ة ال��ري��ا حممد 

اجلل�سة  اإقامة  اإن  اجلل�سة،  خ��ال  اجلريبيع 

كان  م��ا  يفتقدون  جعلتهم  بعد،  ع��ن  الرابعة 

ي��راف��ق ه��ذه اجلل�سات م��ن ت��وا���س��ل ول��ق��اءات 

ج��ان��ب��ي��ة، وجت��م��ع��ه��م حت���ت ���س��ق��ف واح����د من 

خمتلف الدول العربية.

وب���ي���ن���ت ان ال����ل����ق����اءات ع����ن ق�����رب ات���اح���ت 

م���ن بع�سهم  ال��ت��ع��ل��م  امل�����س��ارك��ني  ل���اأط���ف���ال 

واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى ث��ق��اف��ات ب��ل��دان��ه��م وت��ن��وع��ه��ا، 

اتاحت لهم تكوين �سداقات متنوعة مع  كما 

اع�ساء الوفود العربية املختلفة.

اأم����ا ع��م��ر ق��ا���س��م امل��ع��اي��ط��ة، ف��ت��ح��دث عن 

الطفل  ل���دى  ت�سكل  ال����ذي  ال�����س��ح��ي  ال��وع��ي 

موؤكدا  ك��ورون��ا،  جائحة  مواجهة  يف  االأردين 

اإدارة هذه االأزم��ة، التي تعلم  متيز االأردن يف 

حياته  ادارة  ك��ي��ف��ي��ة  االردين  ال��ط��ف��ل  م��ن��ه��ا 

ال�سحية.

اأنه  ال�سالح،  ل��وؤي  اعتدال  الطفلة  وبينت 

بع�ش  ا�سطرت  ك��ورون��ا،  جائحة  انت�سار  بعد 

الدول لفر�ش احلجر املنزيل على مواطنيها 

ومنعهم من اخلروج، وقالت:” جميعنا نعلم 

ان احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ه���و ق�����س��اء اك����رب وق��ت 

كان البد على جميع  وعليه  املنزل،  ممكن يف 

االط���ف���ال ال��ب��ح��ث ع���ن ط����رق الإم�������س���اء ه��ذه 

القراءة  ال�سيما  ايجابًيا،  وا�ستغالها  الفرتة 

وممار�سة الهوايات واجللو�ش مع العائلة”.

من ناحيته قال اأمني اإبراهيم ال�سبول، اإن 

اجلل�سات  باقي  عن  تختلف  الرابعة  اجلل�سة 

اأق��ي��م��ت خ���ال تف�سي اجل��ائ��ح��ة، فقد  الأن��ه��ا 

فر�ش علينا اأن نقيم هذه اجلل�سة اإلكرتونيا، 

م�����س��ت��درك��ا ان ه���ذا ال ي��ع��ط��ل ع��م��ل ال��ربمل��ان 

ان حتقق هذه اجلل�سة  اما  للطفل،  العربي 

ال��ف��ري��دة م���ن ن��وع��ه��ا ه��دف��ه��ا، يف ال��ت��اأ���س��ي�����ش 

لقواعد وعي �سحية للطفل العربي ونرتقي 

بها لتكون جتارب دولية الأطفال العامل.

وبني االأمني العام للربملان العربي للطفل 

اأمي���ن ع��ث��م��ان ال���ب���اروت، ان اأع�����س��اء ال��ربمل��ان 

باأ�سلوب  مت��ي��زوا  االأردن  م��ن  للطفل  العربي 

على  ح������ازوا  وق����د  االآراء،  ط����رح  يف  م��ت��ف��رد 

اآرائهم  لدقة  والتقدير  االإعجاب  من  الكثري 

ان م�ساركتهم احلالية  واأهميتها، م�سريا اىل 

ت�سكل اإ�سافة نوعية للجل�سة الرابعة، وخطوة 

لبناء  املر�سومة  االأه��داف  نحو حتقيق  مهمة 

طفل عربي جمتهد وناجح.
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االنباط-عمان

م��ن��دوب��اً ع��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، اف��ت��ت��ح �سمو 

االأم��ري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، 

ام�ش اخلمي�ش، نادي املتقاعدين الع�سكريني يف 

حمافظة معان.

واأك������د ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د، خ����ال االف��ت��ت��اح، 

حر�ش واهتمام جالة امللك برفاق ال�ساح من 

القدامى،  وامل��ح��ارب��ني  الع�سكريني  املتقاعدين 

اجلليلة  وت�سحياتهم  املتميز  لعطائهم  تقديراً 

يف ال��دف��اع ع��ن ح��م��ى ال��وط��ن و���س��ون م��ق��درات��ه 

وحماية منجزاته.

الع�سكريني  املتقاعدين  ن���ادي  اإن�����س��اء  وج���اء 

اإن�ساء  اإىل  يهدف  ملكي  توجيه  يف معان، �سمن 

ال��ع�����س��ك��ري��ني يف جميع  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  اأن����دي����ة 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، وف��ق��ا الأع���ل���ى امل��وا���س��ف��ات 

وت��وف��ري  خدمتهم  ب��ه��دف  وال��ف��ن��ي��ة،  الهند�سية 

متنف�ش لهم ولعائاتهم.

ال��ذي يوفر  ال��ن��ادي  وج��ال �سموه، يف مرافق 

ل��������رواده اخل����دم����ات االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال��ري��ا���س��ي��ة، وي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ة، وق��اع��ات 

الرتفيهية،  لاألعاب  وقاعة  االأغرا�ش،  متعددة 

األعاب  وحديقة  الهوائية،  للدراجات  وم�سمار 

لاأطفال، وملعب خما�سي، ونادي �سحي.

وت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة ال���ن���ادي االإج���م���ال���ي���ة، ال���ذي 

االإ�سكان  موؤ�س�سة  مديرية  تنفيذه  على  اأ�سرف 

واالأ�سغال الع�سكرية، نحو 2175 مرتا مربعا، 

ويقام على قطعة اأر�ش مب�ساحة 10 دومنات.

واأع������رب م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

واالج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���م���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����س��ك��ري��ني 

وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى ث���ّاج ذي��اب��ات، ع��ن �سكره 

على  العهد  ويل  و�سمو  امللك  جلالة  وتقديره 

الع�سكريني،  باملتقاعدين  ال��ك��ب��ري  اهتمامهما 

موؤكداً اأنهم كانوا و�سيبقون على العهد يف خندق 

الوطن.

امللكي  الديوان  رئي�ش  االفتتاح  حفل  وح�سر 

ال��ه��ا���س��م��ي، ورئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة، 

وحم���اف���ظ م���ع���ان، وم���دي���ر ن�����ادي امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الع�سكريني يف معان.

االنباط-عمان

اأن  ال���رزاز  الدكتور عمر  ال���وزراء  رئي�ش  اك��د 

اإق���ام���ة دول��ة  اإىل  ال���ذي يف�سي  ال��دول��ت��ني  ح��ل 

فل�سطينية م�ستقلة وعا�سمتها القد�ش ال�سرقية 

هو احلل الذي التزم به املجتمع الدويل كا�سا�ش 

وان  اال�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�����س��راع  الن��ه��اء 

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

عادلة  ت�سوية  اإىل  الو�سول  ب��اجت��اه  دف��ع  لطاملا 

و�سلمية يف املنطقة ت�ستند اإىل هذا احلل.

ال���وزراء يف مقابلة م��ع االإذاع���ة  وق��ال رئي�ش 

ن�سرت   NPR“ االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��ام��ة  الوطنية 

مقتطفات منها ام�ش و�ستن�سر التفا�سيل الحقا، 

اإننا يف االأردن ملتزمون تاريخياً بحل الدولتني. 

ولكن يف حال اأقدمت ا�سرائيل على ال�سم، فاإنها 

�ساأنها  االأر���ش من  �ستخلق حقائق جديدة على 

“عند  اأنه  اإىل  الدولتني م�سيفا  اأن تقو�ش حل 

خطة  اأي  معرفة  نريد  الدولتني،  حل  تقوي�ش 

ميكن امل�سي فيها قدًما ، واأكرر، هل هناك خطة 

قابلة للتطبيق ال تقو�ش ال�سام واال�ستقرار يف 

املنطقة على املدى الطويل” معربا عن قناعته 

باأنه ال يوجد هناك اأي خطة تقدمها ا�سرائيل.

اأح������ادي اجل��ان��ب  اإج������راء  وح�����ذر م���ن ان اي 

���س��ي��ق��و���ش ك���ل ذل���ك وي�����س��ع امل��ن��ط��ق��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا، 

“ وه��ذا لي�ش يف  اأي�ساً، يف و�سع �سعب  والعامل 

م�سلحة اأي اأحد على االإطاق”.

وقال “اأنه ويف حال اأ�سبح حل الدولتني غري 

قابل للتطبيق ب�سبب خطط ال�سم االإ�سرائيلية، 

ف�����س��وؤايل ه���و، م���ا ه���و ال��ب��دي��ل وم���ا ه���و اخل��ي��ار 

االآخ����ر ل��اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني؟ ه��ل ي��ف��ك��رون يف دول��ة 

دميوقراطية واحدة ل�سعبني اأم اأنها �ستكون دولة 

منها  تخل�ش  ال��ت��ي  تلك  مثل  عن�سري،  ف�سل 

العامل يف جنوب اأفريقيا منذ زمن؟”.

�سدد  ال��ت��وط��ني  ح��ول  ���س��وؤال  رده على  ويف 

بقيادة  االأردن  موقف  ان  على  ال���وزراء  رئي�ش 

ج��ال��ة امل��ل��ك وال�����س��ع��ب واحل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة 

ث��اب��ت جت��اه ه��ذا امل��و���س��وع ول��ن ي��ك��ون االأردن 

“ فل�سطني دولة  بديا عن فل�سطني موؤكدا 

اأر����س���ه���ا ول���ذل���ك نحن  اأن ت��ق��وم ع��ل��ى  ي��ج��ب 

رف�ش  على  وفل�سطينيون  اأردنيون  متحدون، 

ف��ك��رة ال��رتح��ي��ل ب�����س��ك��ل م��ط��ل��ق وه����ذا االأم���ر 

ل���ن ي���ح���دث ع��ل��ى االإط������اق الأن���ن���ا م��ت��ح��دون 

وموحدون ب�سكل كامل حول هذا املو�سوع “.

ج��م��ي��ع  يف  امل���ل���ك  ج���ال���ة  ان  اىل  ول���ف���ت 

امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ����س���ارك ف��ي��ه��ا ح��ذر 

ب�����س��اأن خ��ط��ط ال�����س��م واالإج�������راءات االأح��ادي��ة 

باأي  م�سددا على ان موقفنا ثابت ولن يتغري 

اأق��ل من حل الدولتني  اأي حل  اأن  ح��ال، وه��و 

 “ النزاع، م�سيفا  اأم��ل حلل  بارقة  اأي  �سيغلق 

االإحباط  فاإن م�ساعر  االأمل،  عندما يتا�سى 

وال��غ�����س��ب ت��دف��ع ن��ح��و ال��ت��ط��رف ال���ذي راأي��ن��ا 

خمتلف  ويف  املنطقة  على  امل��ا���س��ي  يف  تبعاته 

اأنحاء العامل واجلميع �سيدفع ثمن ذلك كما 

يوؤكد جالته “.

االأردن  ع��اق��ة  ان  ال�������وزراء  رئ��ي�����ش  واك����د 

ب����ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ع���اق���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اأي�سا تفهم  دائ��م، وهناك  توا�سل  ونحن على 

ف��اإن  ل��ذا  الق�سايا.  خمتلف  يف  االأردن  ملوقف 

الطبيعة اال�سرتاتيجية لتلك العاقة ت�سمح 

واتفاقنا  اآرائ��ن��ا  ع��ن  والتعبري  بالتن�سيق  لنا 

نقوم  ما  وه��ذا  االأح��ي��ان،  بع�ش  واختافنا يف 

به يف كل مكان مع �سركائنا اال�سرتاتيجيني.

 مندوبًا عن الملك ... افتتح نادي المتقاعدين العسكريين بمعان

ولي العهد.. الملك حريص على رفاق السالح 

 خالل حديثه الذاعة اميركية 

الرزاز .. األردن لن يكون بديال عن فلسطين

االنباط-عمان

ادرجت دائرة اجلمارك االردنية، �سركة االأمني 

برنامج  اىل  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  لل�سناعات 

القائمة الذهبية يف جمال اال�سترياد لا�ستفادة 

لل�سركات  املمنوحة  اجلمركية  الت�سهيات  م��ن 

املدرجة على هذه القائمة.

وقالت الدائرة يف بيان �سحفي ام�ش اخلمي�ش 

انه مت ان�سمام ال�سركة للقائمة الذهبية بعد اأن 

انتهت جلنة تدقيق االلتزام من عمليات التدقيق 

امل���ي���داين ل��ل�����س��رك��ة، وال���ت���ي �سملت ال��ت��ح��ق��ق من 

متطلبات االلتزام املتعلقة باملتطلبات اجلمركية، 

اأنظمة العمل  ومتطلبات االأم��ان، والتدقيق على 

ب��اإج��راءات  اخلا�سة  اخلارجية  بالتجارة  املتعلقة 

التزام  م��دى  تقييم  بعد  والت�سدير،  اال���س��ت��رياد 

بالت�سريعات واالأنظمة اجلمركية، حيث  ال�سركة 

حققت ال�سركة �سروط ومعايري برنامج القائمة 

الذهبية يف جمال اال�سترياد، ومت ت�سنيفها �سمن 

فئة اخلطورة املتدنية.

وا�سافت ان برنامج القائمة الذهبية ياتي يف 

الفاعلة بني  لل�سراكة  التج�س�يد احلقيقي  �س�ياق 

بيئ�ة  االأردن  جلعل  واخل��ا���ش،  ال��ع��ام  القطاعني 

اخلدمة  تقدي�م  خ�ال  م�ن  لا�س�تثمار  خ�سبة 

امل��ت��م��ي��زة ل��ق��ط��اع��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني م�����ع اجل���م���ارك 

االأردن����ي����ة، وال���ت���ي ت�����س�����م��ل: ���س��رك��ات اال���س�����ت��رياد 

وامل�س�تودعات،  والنق�ل،  والتخلي��ش،  والت�سدي�ر، 

اإ�ساف�ة ال�ى ال�س�ركات املقام�ة ف�ي امل�دن ال�سناعي�ة 

امل��وؤه��ل�����ة. وي��ق�����وم ال��ربن��ام�����ج امل���ذك���ور ع��ل��ى م��ب��داأ 

االلت�زام الطوعي باالأنظمة والت�س�ريعات م�ن قب�ل 

ال�سركات �ساحبة الع�اقة.

وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ف����ان اأب�����رز االأه�����داف 

املتمثل  الذهبية  القائمة  برنامج  يحققها  التي 

�سهل  ب�سكل  ال�سلع  انتقال  بت�سجيع  امل�ساهمة  يف 

واآم������ن، وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف، م���ن خ���ال ت�سهيل 

اإجراءات التخلي�ش على ال�سلع يف احلدود واملراكز 

اجل��م��رك��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وامل���وان���ئ ال��ع��امل��ي��ة وك��ذل��ك 

للرقابة  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ربام��ج  تطبيق 

اجلمركية التي تن�سجم مع معايري اأمن وت�سهيل 

جانب  اىل  العاملية  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��ت��زوي��د  �سل�سلة 

�سمن  امل��درج��ة  لل�سركات  املعنوي  ال��دع��م  توفري 

اال�ستمرار  على  وت�سجيعها  ال��ذه��ب��ي��ة،  القائمة 

بااللتزام باملتطلبات اجلمركية ومتطلبات االأمان.

االنباط-عمان

ب��ح��ث م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة لل�سمان 

االج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ح���ازم رح��اح��ل��ة م��ع النائب 

االأول لرئي�ش غرفة جتارة االأردن جمال الرفاعي 

ممثل ق��ط��اع اخل��دم��ات واال���س��ت�����س��ارات وع���دد من 

ممثلي النقابات اخلدمية خال اجتماع عقد اليوم 

اخلمي�ش اإيجاد اآلية للت�سهيل على من�ساآت القطاع 

اخلا�ش يف ظل االأزمة الراهنة ودرا�سة اآلية ل�سمول 

ه��ذه القطاعات يف برامج اأم��ر ال��دف��اع رق��م )14( 

ل�سنة 2020.

وقال الرحاحلة اأن املوؤ�س�سة اتخذت جمموعة 

م��ن االإج����راءات ك��ان ال��ه��دف منها دع��م وم�ساندة 

ا�ستعر�ش  االأزم����ة، حيُث  اخل��دم��ات خ��ال  قطاع 

اأوام���ر الدفاع رق��م )1( و )9( و )14( ل�سنة  كافة 

اأن  مبيناً  االجتماعي،  بال�سمان  واخلا�سة   2020

ا�ستكمااًل  2020 جاء  ل�سنة  رقم )14(  الدفاع  اأم��ر 

لاقت�ساد  حماية  اخل��ا���ش  القطاع  عمل  الإدام���ة 

ال��وط��ن��ي وم�����س��اع��دت��ه لتحمل االأع���ب���اء امل��رتت��ب��ة 

واالأن�سطة  بالقطاعات  يتعلق  فيما  خا�سة  عليه 

االقت�سادية االأكر ت�سرراً ولدعم مرحلة التعايف 

م���ن خ����ال ت���وف���ري ب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة. ويت�سمن 

الربنامج دفع جزء من رواتب العاملني بالقطاع 

اخلا�ش يف قطاعي ال�سياحة بن�سبة 50 باملئة من 

االأجر اخلا�سع لاقتطاع للموؤمن عليهم الفّعالني 

ال��ع��ام احل��ايل  م��ن  �سهر ح��زي��ران  وامل�سمولني يف 

2020 بحيث ال يقل املبلغ امل�سروف للعامل عن 220 

ديناراً �سهرياً وال يزيد على 400 دينار، كما تلتزم 

امل�سروف  االأج��ر  يف  م�ساهمة  ن�سبة  بدفع  املن�ساأة 

للعامل وقبل ال�سرف ما ن�سبته 20 باملئة من اأجر 

املوؤمن عليه اخلا�سع لاقتطاع ومبا ال يزيد على 

هذا  من  اال�ستفادة  اأ�سهر  اأن  مو�سحاً  دينار،   200

اأق�سى تبداأ من  اأ�سهر بحٍد  الربنامج هي ل�سبعة 

�سهر حزيران ولنهاية العام احلايل 2020.

واأ�ساف الرحاحلة اأن برنامج متكني اقت�سادي 

)1( اأتاح للمن�ساآت �سمول العاملني لديها بتاأمني 

ت�ستفيد من  ح��ي��ُث  ج��زئ��ي  ب�����س��ك��ل  ال�����س��ي��خ��وخ��ة 

تخفي�ش ن�سبة اال�سرتاكات الكلية املرتتبة عليها 

وعلى العامل من 21.75 باملئة اإىل 13.5 باملئة.

من جانبه، بني نائب رئي�ش غرفة جتارة االأردن 

اللقاءات  ه��ذه  مثل  عقد  اأهمية  ال��رف��اع��ي  جمال 

وتب�سيط  وت�سهيل  العقبات  تذليل  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

االإجراءات املتبعة من قبل موؤ�س�سة ال�سمان جتاه 

القطاعات التجارية ، مثمناً اتباع املوؤ�س�سة �سيا�سة 

التجاري  ال��ق��ط��اع  ق�سايا  خمتلف  ح���ول  احل����وار 

حلقت  كبرية  اأ���س��راراً  اأن  مو�سحاً  ال�سمان،  م��ع 

بالقطاعات التجارية واخلدمية جراء تبعات اأزمة 

ف��ريو���ش ك��ورون��ا واأن القطاع اخل��دم��ي م��ن اأك��ر 

القطاعات تاأثراً باالأزمة.

من جهة اأخرى ا�ستعر�ش امل�ساركون يف اللقاء 

اأبرز امل�ساكل التي تواجه القطاع اخلدمي وبع�ش 

احل��ل��ول امل��ق��رتح��ة ل��درا���س��ت��ه��ا م��ن ق��ب��ل موؤ�س�سة 

ال�سمان االجتماعي.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ك��ل م��ن رئ��ي�����ش جمعية اأدالء 

ال�سياح االأردنيني رائد حممد عبد احلق، ورئي�ش 

االردن��ي��ني ج��رب حممد  النا�سرين  جمعية احت��اد 

اأبو فار�ش، وعن نقابة �سركات التوظيف االأردنية 

عمار يا�سر العجو، وجمعية خرباء �سريبة الدخل 

وفي�سل  حمزة  مو�سى  ها�سم  املحامي  واملبيعات 

النجداوي اأمني �سر جمعية خرباء �سريبة الدخل 

واملبيعات، ونقابة اأ�سحاب مكاتب تاأجري ال�سيارات 

قاعات  ونقابه  حجاوي،  جنيب  حممد  ال�سياحية 

االفراح ماأمون املنا�سري ونقابة اأ�سحاب البا�سات 

االأردن���ي���ة عبد ال����رزاق اخل�����س��م��ان، وم�����س��وؤول عن 

يزيد  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  القطاعات  ���س��وؤون 

اخلطيب.

االنباط- املفرق

امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  م��ن  م��رت��ب��ات  األ��ق��ت 

اأ�سخا�ش من خال تعاملها مع  القب�ش على 4 

امل��خ��درات يف حمافظة  ق�سيتني لرتويج وحيازة 

املفرق.

وقال الناطق االعامي با�سم مديرية االمن 

العام يف بيان ام�ش اخلمي�ش، اإنه مت التعامل مع 

ق�سيتني حليازة وترويج املواد املخدرة يف حمافظة 

املفرق، حيث اأق��ي القب�ش يف الق�سية االأىل على 

و�سبط  عربية،  جن�سية  من  اأحدهما  �سخ�سني، 

بحوزتهما 200 األف حبة خمدرة عر�ساها للبيع 

على اآخرين.

وا�ساف اإنه يف الق�سية الثانية، وردت معلومات 

املخدرة  امل��واد  ببيع وترويج  ح��ول قيام �سخ�سني 

يف اإح��دى مناطق املحافظة حيث جرى التحرك 

عليهما وعر  القب�ش  واألقي  للمكان  الفور  على 

بحوزتهما على 1 كيلو غرام من مادة الكري�ستال 

املخدرة، وجرى اإحالة اال�سخا�ش املقبو�ش عليهم 

اإىل مدعي عام حمكمة اأمن الدولة

االنباط-عمان

عنها  اأعلنت  التي  االأمنية  احلمات  اأف�ست 

مديرية االأمن العام قبل اأيام، اإىل القب�ش على 

اأرباب  املطلوبني بق�سايا جنائية ومن  من   41
ال�سوابق اجلرمية، وت�سجيل 15 خمالفة للقيادة 

املتهورة واال�ستعرا�سية “الت�سحيط “، خال ال 

48 �ساعة املا�سية يف خمتلف مناطق وحمافظات 
اململكة.

وقال الناطق االعامي با�سم مديرية االمن 

ال��ع��ام يف ب��ي��ان ام�����ش اخل��م��ي�����ش، اإن االج�����راءات 

مديرية  عنها  اأعلنت  التي  واحل��م��ات  االأمنية 

االأم����ن ال��ع��ام ق��ب��ل اأي�����ام، ج����اءت ل��ت��ع��زي��ز ال�سلم 

امل��ج��ت��م��ع��ي وم��اح��ق��ة االأ����س���خ���ا����ش امل��ط��ل��وب��ني 

اال���س��ب��ق��ي��ات  وذوي  وامل�������س���ب���وه���ني  اجل���ن���ائ���ي���ني 

اجلرمية.

خمالفات  مبتابعة  يتعلق  فيما  اإن��ه  وا���س��اف 

امل��خ��ال��ف��ات اخل��ط��رة،  ب��ارت��ك��اب  املتعلقة  ال�����س��ري 

والقيادة بتهور، وبطرق ا�ستعرا�سية تهدد حياة 

ال��دوري��ات  �سبطت  فقد  ال��ط��ري��ق،  م�ستخدمي 

امل���روري���ة وخ����ال ال 48 ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة 15 

خم���ال���ف���ة، ومت ات���خ���اذ االج���������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

احالتهم  حيث  م��ن  مرتكبيها،  بحق  واالداري�����ة 

املركبات  وح��ج��ز  االإداري������ني،  وللحكام  للق�ساء 

والدراجات النارية املخالفة.

واأك�������د ال���ن���اط���ق االع����ام����ي ا����س���ت���م���رار ه��ذه 

كافة  االم��ن��ي��ة ل�سبط  االإج�������راءات واحل���م���ات 

ا�سكال التعدي على القانون واملخالفات املرورية 

اخل��ط��رة، داع��ي��اً اجلميع لعدم ال���رتدد ب��االإب��اغ 

اال�سخا�ش  ح��ول  ومعلومات  م�ساهدات  اي  عن 

اخل��ط��ري��ن وذوي اال���س��ب��ق��ي��ات مم���ن م���ا زال����وا 

كذلك  واالب���اغ  اجلرمية  ن�ساطاتهم  ميار�سون 

ع��ن اي خم��ال��ف��ات م���روري���ة خ��ط��رة ع��ل��ى هاتف 

الطوارئ املوحد 911 .
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 التعليم العالي: إعالن قائمة القبول الموحد في 
األسبوع األول لبدء التدريس في الجامعات الحكومية

 استئصال ورم عمالق من تجويف البطن 
لمريض في مستشفى الملك المؤسس

 صرف 50 دينارا لألسر المنتفعة 
من صندوق الزكاة

 الصحفيين تدعو الزمالء غير الممارسين 
ألكثر من 5 سنوات لتصويب أوضاعهم

 خالل ترأسه اجتماعا لمناقشة التعاون القائم مع مركز األزمات 

الرزاز يؤكد اهمية استعداد جميع األجهزة مع قرب حلول »األضحى«

تسجيل ٢٢٦ مخالفة

طلبة التوجيهي يختتمون دورتهم وسط حالة من االرتياح

 أمين عمان يشارك باالجتماع السنوي لمجلس عمداء المدن

االنباط-عمان

�أن  �ل����رز�ز  �ل��دك��ت��ور عمر  �ل�����وزر�ء  �أك���د رئي�س 

املواطن ي��درك قوة الدولة الأردن��ي��ة، التي تتمثل 

ب��دول��ة ال��ق��ان��ون وامل��وؤ���س�����س��ات، ال��ت��ي يطبق فيها 

القانون على اجلميع بدون انتقائية، م�سيدا بجهود 

النهج،  تاأ�سي�س هذا  املوؤ�س�سات والدوائر يف  جميع 

الأردن بتوجيهات  ال�سورة اجلميلة عن  وتكري�س 

ومتابعة م�ستمرة من جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

جاء ذلك خالل مداخلة اأجراها رئي�س الوزراء 

عرب تقنية الت�سال املرئي وامل�سموع ، مع امل�ساركني 

يف اجتماع عقده وزي��ر الداخلية �سالمة حماد يف 

نائب  بح�سور  اخلمي�س،  ام�س  الداخلية،  وزارة 

�سمو رئي�س املركز الوطني لالأمن وادارة الزمات 

عبد اهلل طوقان ، وامل�ست�سار الأول للمركز جمال 

م�ساعني، واأمني عام وزارة الداخلية الدكتور خالد 

ابو حمور ،وحمافظي امليدان، وعدد من املعنيني، 

ملناق�سة حجم التعاون والتن�سيق القائم بني وزارة 

ال��ت��ي بذلتها  ال��داخ��ل��ي��ة وامل��رك��ز وتقييم اجل��ه��ود 

كورونا  جائحة  م��ع  للتعامل   ، ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

واحلد من اآثارها على الوطن واملواطن.

اأك��د رئي�س ال��وزراء اأهمية ا�ستعداد جميع  كما 

الأج���ه���زة املعنية م��ع ق���رب ح��ل��ول ع��ي��د ال�سحى 

امل���ب���ارك ل��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة 

العامة على اجلميع للحفاظ على �سحة و�سالمة 

كان  الأردن  اأداء  اأن  اإىل  ال����رزاز  وا���س��ار  املجتمع. 

متميزا بكل املقايي�س يف اأزمة كورونا، لفتا يف هذا 

الإطار اإىل درا�سة حول ربط نتائج اأزمة كورونا مع 

العربية  ال��دول  يف  واحلاكمية  املوؤ�س�سية  م�ستوى 

اأ���س��ارت اإىل ت��راب��ط ب��ني درج��ة  والأجنبية، وال��ت��ي 

احلاكمية واملوؤ�س�سية يف بع�س الدول وقدرتها على 

التعامل مع اجلائحة.

واأكد اأن هذه الدرا�سة اثبتت بالأرقام اأن الأردن 

حقيقي  ب�سكل  تعمل  م��وؤ���س�����س��ات  منظومة  ل��دي��ه 

اإ���س��اف��ة اإىل ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ال����ذي ن��ف��خ��ر ب��ه، 

م�سيفا: “ل اأبالغ عندما اأقول اإن منظومة وزارة 

الداخلية والعاملني يف امليدان باملحافظات هم جزء 

ب��اأداء املحافظني  كبر من ه��ذا النجاح”، م�سيدا 

خالل اأزمة كورونا، ومثنيا على دور املركز الوطني 

لالأمن واإدارة الأزم���ات ال��ذي ك��ان حا�سنة للعمل 

خالل الأزمة.

ال����دول يف  ال��ن��ظ��ر لتجربة  اأه��م��ي��ة  واأ����س���ار اإىل 

جائحة  م��ن  ثانية  م��وج��ة  لحتمالية  ال���س��ت��ع��داد 

كورونا، منوها اإىل اأن دول العامل اأ�سبحت يف حالة 

يقظة وا�ستعداد لي�س فقط ملوجة ثانية من الوباء، 

بل لطريقة التعامل مع الأوبئة والكوارث البيئية، 

لفتا اإىل اأن مركز الأزمات لديه دليل للتعامل مع 

هذه الكوارث والأعمال الإرهابية اأي�سا.

كما اأ�سار رئي�س الوزراء اإىل اأن املراكز البحثية 

يف العديد من الدول بداأت النظر يف الأمور املتعلقة 

بالأعمال الرهابية مثل: قطع الكهرباء وو�سائل 

الطبيعية  ال��ك��وراث  اأو  املعني،  البلد  الت�سال عن 

الأعمال  ه��ذه  اأن  مبينا  ال�سم�سية،  ال�سعاعات  اأو 

اأ�سبحت توؤثر على الدول التي تعتمد ب�سكل كبر 

على اخلدمات والتوا�سل عك�س القرون املا�سية.

الرت��ب��اط  �سباط  ب��ني  التوا�سل  اأهمية  واأك���د 

والق�سبات،  الأل��وي��ة  وب��ني  واملحافظات  امل��رك��ز  يف 

واأن يكون هناك خطة اإعداد للتعامل مع الكوراث 

العمل  با�ستمرارية  تتعلق  اأي�سا  مماثلة  وخطة 

للقطاعات احليوية واخلدمية، �سواء يف الكهرباء، 

وغرها،  والتعليم،  والت�سالت  والطاقة،  وامل��اء، 

مع تاأكيد اأهمية و�سع برنامج عمل لهذه اخلطط 

والتعلم والبناء من اأزمة كورونا.

كما اأكد الرزاز، يف ذات ال�سدد، اأهمية التوا�سل 

الأفقي بني ال��وزارات والأجهزة املعنية والتوا�سل 

ال��ع��ام��ودي ب��ني امل��رك��ز واملحافظات والأط����راف يف 

امل�ستوى املحلي.

الوطنية  التمارين  ا�ستمرار  اأهمية  اإىل  ولفت 

ال�ساملة التي جتريها املوؤ�س�سات املعنية للتعامل مع 

الكوارث والأوبئة، واأن توزع الأدوار على القائمني 

عند وقوع اأي طارئ- ل قدر اهلل-.

وقال وزير الداخلية اإن التعاون والتن�سيق بني 

الأزم���ات  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  وامل��رك��ز  ال����وزارة 

م�ستمر على مدار 24 �ساعة، ويجري الت�ساور حيال 

جميع الأمور والق�سايا التي تتطلب اتخاذ قرارات 

ذات  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  وبالتعاون مع   ، �سريعة 

اإىل احل��د من حجم  بالتايل  اأدى  العالقة، وه��ذا 

و�سرعة انت�سار فرو�س كورونا حتى اأ�سبح الردن 

امنوذجا يحتذى يف هذا الإطار.

املركزية  العمليات  غرفة  اأن  اإىل  حماد  واأ���س��ار 

يف  املنت�سرة  العمليات  وغ����رف  ال�����وزارة  مبنى  يف 

املعلومات  تبادل  تتوىل  اململكة،  جميع حمافظات 

واخل��ط��ط وال��ربام��ج ال��الزم��ة م��ع امل��رك��ز ب�سرعة 

املحافظني  خ��الل  م��ن  وذل���ك   ، عالية  وان�سيابية 

الو�سل  ي�سكلون حلقة  الذين  الداري���ني  واحلكام 

مع املركز.

الداري  احل��اك��م  اأن   ، الداخلية  وزي���ر  واأو���س��ح 

منطقة  يف  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  وب�سفته 

والتنفيذي  الأمني  املجل�سني  يراأ�س  اخت�سا�سه، 

ويعقد اجتماعات م�ستمرة ملناق�سة اأي ق�سايا تهم 

منطقة اخت�سا�سه، م�سرا اىل اأن جهود الأجهزة 

مع  وتعاملها  والم��ن��ي��ة  والع�سكرية  احل��ك��وم��ي��ة 

، والتي جاءت بتوجيهات مبا�سرة  جائحة كورونا 

من جاللة امللك عبد اهلل الثاين هي حمل تقدير 

واحرتام اقليمي وعاملي.

ونوه حماد اإىل اإن الوزارة لديها درا�سات توثق 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��ائ��ح��ة مب��راح��ل��ه��ا ك��اف��ة، بهدف 

ال�ستفادة منها وخا�سة اإدارة الأزمات ب�سكل ناجح 

والنتائج  العرب  وا�ستخال�س  وموؤ�س�سي  و�سمويل 

الالزمة ، كما اأوعز خالل الجتماع بت�سكيل جلنة 

بحيث  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون  اخلطط  لو�سع  فنية 

تت�سمن الإج��راءات الالزمة للتعامل مع الأزمات 

التي قد نتعر�س لها ل قدر اهلل .

اأن اأي ت��ه��اون يف  و���س��دد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة على 

الإجراءات ال�سحية والوقائية وتطبيق التعليمات 

ال�سادرة عن اجلهات املعنية ، قد يوؤدي اىل نتائج 

ل يحمد عقباها ، موؤكدا اأننا ل ن�ستطيع ان نبقى 

مبعزل عن دول العامل ويف ذات الوقت ل ن�ستطيع 

النفتاح  يتطلب  وه���ذا  اأجن���زن���اه،  مب��ا  نغامر  اأن 

القطاعات  جميع  ع��م��ل  يف  امل���درو����س  ال��ت��دري��ج��ي 

الق��ت�����س��ادي��ة والإن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي حت��ق��ق م�سلحة 

الوطن واملواطن.

وقال نائب �سمو رئي�س املركز الوطني لالأمن 

وادارة الزمات اإن ال�سمة التي متيز عمل املركز مع 

وزارة الداخلية هي �سرعة تبادل املعلومات ودقتها 

واآلية التن�سيق القائمة بينهما من خالل احلكام 

للمركز  التابعني  الرت���ب���اط  و���س��ب��اط  الداري�����ني 

واملوجودين يف مركز كل حمافظة، حيث ي�ساركون 

ملناق�سة  املحافظون  يعقدها  ال��ت��ي  بالجتماعات 

اجلهود املبذولة للحد من اجلائحة.

واأ�����س����اف اأن امل���رك���ز ي���در����س ت���اأث���ر اجل��ائ��ح��ة 

الجتماعات  خ��الل  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات،  جميع  على 

وبالتن�سيق  املجال،  ه��ذا  يعقدها يف  التي  اليومية 

مع املوؤ�س�سات والوزارات املعنية مثل وزارة ال�سحة 

واللجنة الوطنية لالأوبئة وغرها.

وق�����ال امل�����س��ت�����س��ار م�����س��اع��ني، م���ن ج��ه��ت��ه ، اإن 

الجتماع ي�سعى اأي�سا اإىل ال�ستماع اإىل ملحوظات 

احل��ك��ام الداري�����ني ، ك��ون��ه��م ع��ل��ى ات�����س��ال مبا�سر 

م��ع امل��واط��ن��ني واحل��ل��ق��ة الأق�����رب ل��ه��م ، وتقييم 

جتربة �سباط ارتباط املركز املوجودين يف مراكز 

للمرحلة  الالزمة  الت�سورات  وو�سع  املحافظات، 

و�سرعة  ال���وب���اء  اإن��ت�����س��ار  وع��ل��ى فر�سية  ال��ق��ادم��ة 

ذل��ك من خطط ومتارين  وم��ا يتطلب   ، انت�ساره 

جديدة تاأخذ بالعتبار حدوث اأمور جديدة تتعلق 

بالوباء.

�سامل  �سيجري مترين وطني  اإن��ه  اإىل  واأ���س��ار 

يف �سهر ت�سرين اأول املقبل بالتعاون مع ال��وزارات 

واملوؤ�س�سات املعنية ، حيث يفرت�س التمرين انت�سار 

الوباء وكيفية التعامل بحرفية مع هذه الفر�سية 

اإح���دى  ���س��ي��ج��ري يف  ال��ت��م��ري��ن  اأن  اإىل  م�����س��را   ،

حمافظات اململكة.

وقدم حمافظو امليدان ، خالل الجتماع، �سرحا 

حول تعاملهم يف املحافظات والوحدات الإدارية مع 

اجلائحة منذ بدايتها وحتى الآن.

�شلباية االأنباط-فرح 

“التوجيهي”  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  طلبة  اأن��ه��ى 

العامة  المتحانات  يف  دورت��ه��م  اخلمي�س،  ،اأم�����س 

لعام 2٠2٠ ،و�سط حالة من الرتياح حيال م�ستوى 

اأ�سئلة مبحث الرتبية ال�سالمية لكل من الفروع 

الأكادميية واملهنية.

الأ�سئلة ج��اءت �سمن  اأن  الطلبة على  واأج��م��ع 

تنا�سب  ال��وق��ت  اأن  اإىل  ،اإ���س��اف��ة  املطلوب  امل�ستوى 

ب�سكل كبر مع حجم وعدد ال�سئلة والتي بلغت ٣٠ 

فقرة.

واأب��دى الطلبة ارتياحهم لالإجراءات الإداري��ة 

والفنية التي قامت بها ال��وزارة ل�سمان تقدمهم 

�سهولة  م��وؤك��دي��ن  م��ن��ا���س��ب��ة،  بيئة  ل��الم��ت��ح��ان يف 

الأ�سئلة، وكفاية الوقت املخ�س�س لالإجابة عليها، 

ومراعاتها الفروق الفردية فيما بينهم.

م���ن ج��ه��ت��ه،ك�����س��ف وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

،الدكتور تي�سر النعيمي، عن ت�سجيل 22٦ خمالفة 

التي قدمت  المتحانات  ،با�ستثناء  ال��دورة  خالل 

املخالف  الطالب  حرمان  بني  ما  اأم�س،وتراوحت 

من مبحث اأو دورة اأو دورتني.

ومبا يتعلق مبوعد اإعالن النتائج،اأكد النعيمي 

يف وق��ت ال�سابق اأن لم��وع��د حم��دد ل��دى ال���وزارة 

بعد،مرجحا ان تعلن يف 15 اآب املقبل، م�سرا اإىل 

اأن الوزارة حتتاج اإىل 4٠ يوما لالنتهاء من تطبيق 

الختبارات وت�سحيحها وتدقيق النتائج واإعالنها.

وح���������������ول ال���������������������دورة ال�����ت�����ك�����م�����ي�����ل�����ي�����ة،ق�����ال 

النعيمي:”�سيتم ا�ستفتاء طلبة التوجيهي على ٣ 

مواعيد مقرتحة للدروة التكميلية”، مو�سحا اأنه 

“لي�س بالإمكان عقد دورة تكميلية للتوجيهي يف 
�سهري اآب،واأيلول.

ي�سار اإىل اأن امتحانات التوجيهي بداأت يف الأول 

م��ن مت��وز ،فيما وع��ق��د الم��ت��ح��ان يف 184٦ قاعة 

72٠ م��در���س��ة يف م��دي��ري��ات الرتبية  م��وزع��ة على 

والتعليم كافة، اإ�سافة اإىل 42 قاعة احتياط بواقع 

قاعة لكل مديرية لأي طارئ، بعد اأن عملت الوزارة 

ع��ل��ى زي����ادة ال��ق��اع��ات وامل���دار����س ال��ت��ي يعقد فيها 

المتحان للحد قدر امل�ستطاع من الكتظاظ بني 

الطلبة يف مراكز وقاعات المتحان.

  وت�����وزع امل�����س��رتك��ون يف الم��ت��ح��ان ع��ل��ى ف���روع 

التعليم املختلفة، بواقع 4٠554 طالبا وطالبة من 

اخلا�سة  الدرا�سة  طلبة  من  و22482  النظاميني، 

يف الفرع العلمي، و 5٣٦1٦ من الطلبة النظاميني، 

الفرع  اخل��ا���س��ة يف  ال��درا���س��ة  م��ن طلبة   ٣7٣5٦ و 

الأدبي.

الطلبة  م��ن  لالمتحان  املتقدمني  ع��دد    وبلغ 

النظاميني يف الفرع ال�سرعي 4٦ طالبا وطالبة، و 

19٠ من طلبة الدرا�سة اخلا�سة، و 1٦٦٦ من طلبة 

الدرا�سة اخلا�سة فقط يف فرع الإدارة املعلوماتية، 

ال��درا���س��ة  اإ���س��اف��ة اإىل 119 م�����س��رتك��ا م���ن ط��ل��ب��ة 

اخلا�سة فقط يتقدمون لالمتحان يف فرع التعليم 

ال�سحي، فيما يتقدم لالمتحان يف الفرع ال�سناعي 

٣91٦ طالبا وطالبة من النظاميني، و 4٣٣8 من 

طلبة الدرا�سة اخلا�سة.

  وتقدم لالمتحان 1197 طالبا وطالبة نظاميني 

الفندقي  ال��ف��رع  11٦8 يف  و   ، ال���زراع���ي  ال��ف��رع  يف 

و  امل��ن��زيل،  القت�ساد  ف��رع  يف   44٣4 و  وال�سياحي، 

2٣2٣ من طلبة الدرا�سة اخلا�سة يف الفرع الزراعي 

، و11٦1 يف الفرع الفندقي وال��زراع��ي، و ٣٦51 يف 

فرع القت�ساد املنزيل.

  ويف م����راك����ز الإ������س�����الح وال���ت���اأه���ي���ل وم���راك���ز 

الأحداث، تقدم لالمتحان هذا العام 57 م�سرتكا، 

موزعني على 9 قاعات، بالإ�سافة اإىل 485 م�سرتكا 

 122 ، بواقع  وم�سرتكة من الطلبة ذوي الإع��اق��ة 

م��ن ذوي   94 ،و  املكفوفني  م��ن   92 و  ال�����س��م،  م��ن 

الإعاقة احلركية، و 7٣ من ذوي ال�سلل الدماغي، 

و 1٠4 م�سرتكني من �سعاف الب�سر، اإ�سافة اإىل 1٠ 

م�سرتكني يف مركز احل�سني لل�سرطان.

من  الثالث  يف  الأوراق  ت�سحيح  عملية    وبداأت 

ال�����س��وئ��ي،  احلايل، باملا�سح  مت��وز/ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر 

بح�سب ت�سريح اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم 

لل�سوؤون التعليمية نواف العجارمة، يف وقت �سابق، 

اإدارة  يف  م��وظ��ف   5٠٠ م��ن  اأّن اأك������ر  اإىل  م�����س��را 

النتائج،  بني  املطابقة  يقومون على  المتحانات 

والأوراق اخلا�سة.

     م��ن جهته اط��م��اأن اأم��ني ع��ام وزارة الرتبية 

والتعليم لل�سوؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف 

العامة،  ال��ث��ان��وي��ة  ام��ت��ح��ان  �سر  ال��ع��ج��ارم��ة على 

خ���الل ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة ق���ام ب��ه��ا اأم�������س اخلمي�س 

الرتبية  مديريتي  يف  المتحان  قاعات  من  لعدد 

والتعليم لق�سبة مادبا ولواء ذيبان. 

رافقه خاللها مديرا  التي       و�سملت اجلولة 

جالل  الدكتور  م��ادب��ا  لق�سبة  والتعليم  الرتبية 

الرحامنة وللواء ذيبان �سليمان الرقبان، مدار�س 

الأوىل  الثانوية  ومادبا  للبنات،  الثانوية  اأمي��ن  اأم 

ل��ل��ب��ن��ني، وم��ل��ي��ح ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ني، وال���س��ت��ق��الل 

الأ�سا�سية.

اأن المتحان �سار       واأك��د الدكتور العجارمة، 

ارت��ي��اح��ه  م��ب��دي��اً  الأخ�����ر،  ي��وم��ه  �سل�س يف  ب�سكل 

للم�ستوى الكبر يف التقيد بالتعليمات والإجراءات 

ال��ن��اظ��م��ة ل��الم��ت��ح��ان م��ن ق��ب��ل الطلبة وروؤ����س���اء 

القاعات واملراقبني واللجان امل�سرفة عليه.

     وثمن جهود كوادر الوزارة وامليدان الرتبوي 

وروؤ����س���اء ال��ق��اع��ات وامل��راق��ب��ني وال��ل��ج��ان امل�سرفة، 

لإدارتهم المتحان بكل كفاءة واقتدار، معرباً عن 

االنباط-عمان

اأن  ال�سواربة  الكربى يو�سف  اأم��ني عمان  اك��د 

ما مير به العامل من ظ��روف ا�ستثنائية ملواجهة 

التحديات  م��ن  العديد  اإىل  اأدت  ك��ورون��ا  جائحة 

ال�سحية والقت�سادية خا�سة يف التعليم وحرية 

العامل ملواجهة  اإىل ما بذلته مدن  التنقل، لفتاً 

على  ال�سكان  ح�سول  ا�ستمرار  و�سمان  اجلائحة 

اخلدمات ال�سرورية للحياة .

ال�سنوي  الج��ت��م��اع  م�ساركته يف  خ��الل  وق���ال 

ملجل�س عمداء املدن للهجرة والذي عقد عن بعد 

مب�ساركة وعمدة لو�س اجنلو�س اإري��ك جري�ستي، 

اإن اأمانة عمان وقفت اإىل جانب اجلهات احلكومية 

واحلفاظ  احل��ي��اة  ا�ستمرارية  ل�سمان  والأم��ن��ي��ة 

على �سحة املواطنني والتعقيم امل�ستمر للمدينة 

وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة م��ع دمي��وم��ة ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

العتيادية للمواطنني مثل جمع ونقل النفايات 

ومعاجلتها والتخل�س منها. ولفت ال�سواربة اإىل 

اأن الأمانة وظفت هذا الظرف ال�ستثنائي لإجناز 

وا�ستكمال  امل��روري��ة  بالتح�سينات  تعنى  م�ساريع 

حزم البنية التحتية للبا�س �سريع الرتدد، م�سيفا 

اأنه جرى تقدمي خدمات طارئة لدعم الالجئني 

مع  ال�سراكات  خ��الل  م��ن  عمان  ي�سكنون  ال��ذي��ن 

للهجرة،  ال��دول��ي��ة  كاملنظمة  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

ومت خالل فرتة احلظر ال�سامل يف عمان ب�سبب 

جائحة كورونا، بالو�سول اإىل العائالت املحتاجة 

دولر   ٣2٠٠٠ وت��وزي��ع  الالجئني  م��ن  واملت�سررة 

على 1٠٦ ع��ائ��الت ، وت��وزي��ع اأك��ر م��ن األ��ف طرد 

وتعقيم عائالت يف املناطق الفقرة يف املدينة.

واأ�سار اإىل ا�ستمرار العمل مب�سروع ال�ستجابة 

لالأزمة ال�سورية املمول من قبل البنك الأوروبي 

لإعادة البناء والتنمية والذي يهدف اىل حت�سني 

اإدارة  ق��ط��اع  يف  الأخ�������س  وع��ل��ى  التحتية  البنية 

النفايات للتمكن من تغطية الحتياجات املتزايدة 

التي ن�ساأت عن زيادة عدد ال�سكان وتدفق الالجئني 

ال�سوريني. واأو�سى الجتماع بو�سع معاير عاملية 

ت�سمن تعايف املدن واملجتمعات وال�سكان من اأزمة 

كورونا ب�سكل مرن وم�ستدام لل�سنوات املقبلة، واأن 

يكون الالجئون جزءا من مكافحة جائحة كورونا 

وامل�����س��اع��دة يف اإي��ج��اد احل��ل��ول، و���س��م��ان ح�سول 

الأف�������راد ع��ل��ى اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة والن��ت��ع��ا���س 

القت�سادي .

العاملي  الت�سامن  اإىل تعزيز  وهدف الجتماع 

من  والتعايف  لكورونا  ال�ساملة  ال�ستجابة  ب�ساأن 

خالل اإطالق حملة عامة تعر�س احللول العملية 

لو�سع معيار  امل��دن  اتخذها عمداء جمل�س  التي 

ع��امل��ي ج��دي��د لإدم������اج امل��ه��اج��ري��ن وال��الج��ئ��ني، 

الدولية  والهيئات  املانحة  اجلهات  مع  والتعاون 

امل��ت��ع��ددة ل��دع��م الإج�����راءات املحلية وال��ت��اأك��د من 

التعايف من اجلائحة عادلة وم�ستدامة  اأن خطة 

جل��م��ي��ع امل��ق��ي��م��ني ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن و���س��ع��ه��م. 

يذكر اأن جمل�س عمداء املدن للهجرة تاأ�س�س من 

امل��دن  روؤ���س��اء البلديات وي��ه��دف اىل متكني ق���ادة 

وامل��ع��رف��ي��ة، والن���خ���راط  العملية  ال���ق���درات  م��ن 

على  ال�سيا�سات  و�سنع  ال��ه��ج��رة  دبلوما�سية  يف 

امل�ستويات الدولية والإقليمية والوطنية والتاأكد 

املهاجرين  لق�سايا  العاملية  ال�ستجابات  اأن  م��ن 

اأر���س  على  احلقائق  وتعالج  تعك�س  وال��الج��ئ��ني 

ال���واق���ع ل�����س��ال��ح ال���واف���دي���ن وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي 

ت�ستقبلهم.

وي�سم املجل�س 1٠ اأع�ساء من روؤ�ساء البلديات، 

ت��اون، كومبارا، لو�س  هي عمان، بري�ستول، فري 

اجنلو�س، ميالنو، مونرتيال، �ساوباولو، زيوريخ، 

والعمدة ال�سابق لأثينا املبعوث اخلا�س للمجل�س.

االنباط-عمان

قائمة  اإع�����الن  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ل�����س  ق���رر 

التدري�س  لبدء  الأول  الأ�سبوع  يف  املوحد  القبول 

يف اجلامعات احلكومية، على اأن يكون 5 ت�سرين 

العام اجلامعي احل��ايل، موعدا نهائيا  الأول من 

لقيام الطلبة الأردنيني احلا�سلني على �سهادات 

الدرا�سة الثانوية العامة الأجنبية بتحميل �سهادة 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادرة  امل��ع��ادل��ة 

الأردن���ي���ة اإل��ك��رتون��ي��اً، واإر���س��ال��ه��ا ل��وح��دة تن�سيق 

القبول املوحد.

وزارة  ع��ن  ���س��ادر  لبيان  وف��ق��ا  املجل�س  و�سمح 

اخلمي�س،  ام�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

قائمة  للقبول �سمن  تر�سيحه  �سيتم  لأي طالب 

الأردن��ي��ة احلكومية  املوحد يف اجلامعات  القبول 

بداية الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 

اإج�������راءات  ب��ا���س��ت��ك��م��ال  ي��ق��م  ومل   ،2٠21/2٠2٠

يقوم  ب��اأن  ك��ان،  �سبب  الت�سجيل يف اجلامعة لأي 

با�ستكمال القبول يف نف�س التخ�س�س واجلامعة 

الف�سل  بداية  فيهما  للقبول  تر�سيحه  مت  ال��ذي 

الدرا�سي الثاين )با�ستثناء تخ�س�سي الطب، وطب 

الأ���س��ن��ان(، وذل���ك م��ن خ���الل م��راج��ع��ة اجلامعة 

املعنية مبا�سرًة، ودون احلاجة ملراجعة الوزارة.

ودع��ا البيان الطلبة الردن��ي��ني ال��دار���س��ني يف 

ال��دول العربية للح�سول على ك�سوف عالماتهم 

تن�سيق  ل��وح��دة  واإر���س��ال��ه��ا  اإل��ك��رتون��ي��ا  وحتميلها 

القبول املوحد، لفتا اىل اأن عملية تقدمي طلبات 

ال��ق��ب��ول امل���وح���د ه���ي ع��م��ل��ي��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ب�سكل 

طريق  عن  الطلب  �سراء  للطالب  وميكن  كامل، 

خ��دم��ة اإي-ف��وات��رك��م )م��ن خ��الل ح�ساب بنكي 

اأو  ال��ف��ي��زا،  اأو بطاقة  ال��ب��ن��وك الأردن���ي���ة،  اأح���د  يف 

بطاقة املا�سرت كارد(، وتقدميه، وحتميل الوثائق 

املطلوبة منه من اأي مكان يف العامل.

واأكد البيان اأنه نظراً لآلية الربط الإلكرتوين 

ب���ني ط��ل��ب الل���ت���ح���اق يف اجل���ام���ع���ات الأردن����ي����ة، 

والبوابة الإلكرتونية لدائرة الأحوال املدنية، فاإنه 

ميكن جلميع الطلبة الذين مل يقوموا با�ست�سدار 

هوية اأحوال مدنية، الدخول اإىل برجمية تقدمي 

الطلب وذلك با�ستخدام الرقم الوطني للطالب 

ورقم ومكان القيد املدين فقط واملثبتة يف دفرت 

عائلة والد الطالب.

املر�سحني  ق��ائ��م��ة  اع���الن  اإن م��وع��د  وا����س���اف 

للقبول من حملة ال�سهادات الجنبية، �سيكون ما 

بعد 5 ت�سرين الأول للعام اجلامعي احلايل، وذلك 

من اأجل قبول اأكرب عدد ممكن من هوؤلء الطلبة 

اأم��ا الطلبة  امل��ع��ادل��ة،  اإج����راءات  ال��ذي��ن ا�ستكملوا 

الذين لن يتمكنوا من ا�ستكمال متطلبات املعادلة 

قرار  من  ال�ستفادة  فيمكنهم  التاريخ،  ه��ذا  قبل 

جمل�س التعليم العايل اخلا�س بهم، والذي اأعلن 

القبول  ق��وائ��م  �سمن  قبولهم  واملت�سمن  �سابقاً 

املوحد بداية الف�سل الدرا�سي الثاين، اأو ال�سماح 

ل��ه��م ب��ال��درا���س��ة يف اإح�����دى اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة 

اخلا�سة وفقا ل�سروط حمددة.

ج��اءت ه��ذه ال��ق��رارات يف اإط��ار متابعة جمل�س 

املتعلقة  الق�سايا  الدائمة جلميع  التعليم العايل 

بتنفيذ عملية القبول املوحد يف اجلامعات الأردنية 

احلكومية للعام اجلامعي 2٠2٠ / 2٠21، وحر�ساً 

على م�سلحة الطلبة، وخا�سًة املغرتبني املقيمني 

خارج الأردن، والذين مل يتمكنوا حتى اللحظة من 

العودة اإىل اململكة.

العايل كان قرر  التعليم  اأن جمل�س  ي�سار اىل 

اأيلول للعام اجلامعي 2٠2٠ /  اأن يكون 27  �سابقا 

2٠21 موعدا لبدء التدري�س يف اجلامعات الردنية 

احلكومية.

االنباط-اربد

اأجرى فريق طبي مب�ست�سفى امللك املوؤ�س�س 

عبد اهلل اجلامعي عملية نوعية ملري�س متو�سط 

ال��ع��م��ر، ك���ان ي��ع��اين م��ن وج���ود ورم ع��م��الق يف 

جت��وي��ف ال��ب��ط��ن ق��ب��ل ع���دة اأ���س��اب��ي��ع، ت�سبب يف 

هبوط عام وانخفا�س يف الوزن وبروز يف البطن.

كامل  ا�ستئ�سال  ب��اإج��راء  العملية  ومتثلت 

للكتلة التي بلغ وزنها ت�سعة كيلوغرامات حيث 

ك��ان��ت ت�سغل م��ا ي��زي��د ع��ن 8٠ باملئة م��ن حجم 

باإحداث �سغط كبر  جتويف البطن، مت�سببة 

والأمعاء  املعدة  خا�سة  امل��ج��اورة  الأع�ساء  على 

الدقيقة والقولون، بالإ�سافة اإىل الكلية اليمنى 

للمري�س .

وق����ال ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة زراع����ة الأع�����س��اء 

وجراحة الكبد والقنوات املرارية الدكتور عبد 

ام�س  العملية  على  امل�سرف  منا�سرة  الرحمن 

اخلمي�س، اإن هذا النوع من الأورام عادة ل ُيبدي 

التحفظية كالعالج  ا�ستجابة فعلية للعالجات 

ال��ت��داخ��ل  ب��ال��ك��ي��م��اوي، م��ا يجعل  اأو  ب��الأ���س��ع��ة 

اجل����راح����ي اأف�������س���ل ف���ر����س���ة مي���ك���ن ت��ق��دمي��ه��ا 

ل��ل��ت��خ��ل�����س م���ن امل���ر����س يف ح����ال ال��ت��م��ك��ن من 

ا�ستئ�ساله بالكامل.

واأ�����س����اف اإن ت�����س��ج��ي��ل م��ث��ل ه����ذه احل����الت 

املر�سية املتقدمة ي�سهد تزايدا ملحوظا خا�سة 

يف فرتة ما بعد فتح القطاعات املختلفة واإلغاء 

احل��ج��ر، الم���ر ال���ذي يعك�س جانبا م��ن الآث���ار 

ال�سلبية لفرو�س كورونا، ب�سبب تاأخر كثر من 

املر�سى مبراجعة اأطباء الخت�سا�س، وبالتايل 

���س��رورة  م��وؤك��داً  ل��دي��ه��م،  امل�سكلة  حجم  تفاقم 

ه��ذه احل��الت مبكراً  امل�ست�سفى مبثل  مراجعة 

لتقليل ن�سبة اخلطر وامل�ساعفات املحتملة لدى 

املر�سى.

امللك  م�ست�سفى  ع��ام  من جهته، عرب مدير 

امل��وؤ���س�����س ع��ب��د اهلل اجل��ام��ع��ي ال��دك��ت��ور حممد 

التي يحققها  بالنجاحات  اع��ت��زازه  ع��ن  ال��غ��زو، 

مع  الأمثل  وتعامله  للم�ست�سفى  الطبي  الكادر 

با�ستخدام  �سعوبة  الأك����ر  املر�سية  احل����الت 

اأحدث الأجهزة الطبية.

امل�ست�سفى جمهز  ان  الغزو  الدكتور  واو�سح 

العمليات  لإج���راء  ال�سرورية  امل��ع��دات  ب��اأح��دث 

الأك��ادمي��ي��ة  البيئة  توفر  اىل  بال�سافة  ك��اف��ة، 

والأك��ادمي��ي  الطبي  للكادر  املنا�سبة  والبحثية 

العلوم  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  كلية  يف  املتخ�س�س 

والتكنولوجيا لإجراء مثل هذه العمليات.

واأجرى العملية فريق طبي باإ�سراف الدكتور 

وامل�سالك  الكلى  جراحة  وا�ست�ساري  منا�سرة، 

مع  بالتعاون  حالل�سة،  عمر  الدكتور  البولية 

ن�سال  الدكتور  والإن��ع��ا���س  التخدير  اأخ�سائي 

�سواقفة. 

االنباط-عمان

ق����رر وزي�����ر الأوق�������اف وال�������س���وؤون وامل��ق��د���س��ات 

الزكاة  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الإ�سالمية 

دينارا   5٠ مبلغ  �سرف  اخلاليلة  حممد  الدكتور 

لالأ�سر املنتفعة من ال�سندوق مع نهاية �سهر متوز 

احلايل.

وق���ال اخل��الي��ل��ة يف ب��ي��ان ام�����س اخل��م��ي�����س، اإن 

ال���ق���رار ج����اء ت��زام��ن��ا م���ع ح��ل��ول ع��ي��د الأ���س��ح��ى 

 ،2٠21/  2٠2٠ الدرا�سي  العام  بدء  وق��رب  املبارك، 

وتنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين يف 

التخفيف عن املواطن. واأ�ساف، ان �سندوق الزكاة 

ي�سعى دائما لإي�سال الزكاة والتربعات وال�سدقات 

الناجمة عن  ال��ظ��روف  مل�ستحقيها خا�سة يف ظل 

جائحة كورونا، وارتفاع حجم الأعباء القت�سادية 

الأ�سر  ع��دد  اأن  اإىل  م�سرا  الفقرة،  الأ���س��ر  على 

التي �ست�ستفيد من القرار يبلغ نحو 4 اآلف اأ�سرة 

 2٠٠ بنحو  تقدر  وبكلفة مالية  فقرة وحمتاجة، 

األف دينار. وثمن اخلاليلة دور املح�سنني واأ�سحاب 

الأيادي البي�ساء من املزكني واملتربعني لدعمهم 

املتوا�سل لل�سندوق وامل�ساهمة يف تخفيف املعاناة 

عن الفقراء من اأ�سر واأيتام وطلبة علم.

االنباط-عمان

والزمالء  الزميالت  ال�سحفيني  نقابة  دع��ت 

غر  �سجالت  اىل  انتقالهم  على  م�سى  ال��ذي��ن 

امل��م��ار���س��ني اأك�����ر م���ن 5 ���س��ن��وات ب�����س��ب��ب ت��راك��م 

ال�سرتاكات، اىل املبادرة لت�سويب اأو�ساعهم قبل 

 2٣ ال�سهر اجل��اري وعددهم  الثالثني من  نهاية 

زميلة وزميال وذلك تفاديا لفقدان ع�سويتهم من 

النقابة عمال باأحكام امل��ادة 14 من قانون النقابة 

ع�سوية  “تلغى  على  تن�س  “ وال��ت��ي  “ه�  ف��ق��رة 

غر  ���س��ج��ل  يف  ت�سجيله  ا���س��ت��م��ر  اذا  ال�����س��ح��ف��ي 

املمار�سني لأكر من 5 �سنوات متتالية”.

الأرب��ع��اء  اجتماعه  يف  النقابة  جمل�س  وق���رر 

اعتبار اخلمي�س املقبل “وقفة عرفة “ يوم عمل 

ر�سميا للق�سم املايل يف النقابة لغايات ال�ستمرار 

با�ستقبال الزميالت والزمالء لغايات دفع الر�سوم 

اأو  اأك��ر من 5 �سنوات  �سواء الذين م�سى عليهم 

احلايل  العام  عن  التزاماتهم  ي�سددوا  مل  الذين 

ا���س��ت��ن��ادا اىل اآخ����ر ق����رار ل��ت��م��دي��د دف���ع ال��ر���س��وم 

واللتزامات املالية للنقابة. ي�سار اىل اأن جمل�س 

النقابة حاول عدة مرات التوا�سل مع الزميالت 

والزمالء املعنيني لت�سويب اأو�ساعهم قبل م�سي 

مدة “5 �سنوات” على انتقالهم اىل �سجالت غر 

املمار�سني، ومت كليف ادارة النقابة منذ عدة اأ�سهر 

هاتفيا  معهم  بالتوا�سل  احل��ايل  الأ�سبوع  وحتى 

وم���ن خ���الل ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل امل��ت��اح��ة حيث قام 

البع�س بت�سويب اأو�ساعهم لكن مل يقم 2٣ زميلة 

القانون  رت��ب  وق��د  اأو�ساعهم،  بت�سويب  وزميال 

يف  النقابة  يف  حكما  لع�سويته  ال�سحفي  ف��ق��دان 

هذه احلالة.



االقت�صادي
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االنباط-عمان

لل�ضمان  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���ض�����ض��ة  دع���ت 

اخلا�ص  القطاع  من�ضاآت  االجتماعي 

تعليق  من  باال�ضتفادة  الراغبة  كافة 

تطبيق تاأمني ال�ضيخ�خة عن االأ�ضهر 

اآذار وني�ضان واأيار اإىل تقدمي الطلب 

اإلكرتونياً وذلك حتى 2020/7/31.

متاحاً  اأ�ضبح  اأن��ه  امل�ؤ�ض�ضة  واك��دت 

االآن ل�ضابط ارتباط املن�ضاأة ا�ضتكمال 

ال�ضيخ�خة من  تاأمني  تعليق تطبيق 

املن�ضاأة يف  اإىل ح�ضاب  الدخ�ل  خالل 

امل�ؤ�ض�ضة االإلكرتوين. م�قع 

ب��ي��ان  امل����ؤ����ض�������ض���ة، يف  واأو�����ض����ح����ت 

يتعني  اأن��ه  اخلمي�ص،  ام�ص  �ضحفي، 

تاأمني  بتعليق  الراغبة  املن�ضاآت  على 

ال�����ض��ي��خ���خ��ة دخ����ل ���ض��اب��ط ارت��ب��اط 

امل�ؤ�ض�ضة  م�قع  على  لديها  ال�ضمان 

www.ssc.gov.( االإل��ك��رتوين 

املن�ضاأة  ح�ضاب  اإىل  والدخ�ل   ،)  jo

وم���ن ب���اب��ة اخل���دم���ات االإل��ك��رتون��ي��ة 

للمن�ضاأة الدخ�ل اإىل خدمة )خدمات 

اإىل خدمة  وال���دخ����ل  ال���دف���اع(  اأم���ر 

ال�ضيخ�خة  بتاأمني  ال�ضم�ل  تعليق 

تاأمني  تعليق  امل���راد  ال�ضهر  وحت��دي��د 

العاملني،  واأ���ض��م��اء  عنه  ال�ضيخ�خة 

واإر�����ض����ال ال��ط��ل��ب ل��ل��م���ؤ���ض�����ض��ة ل��ت��ق���م 

لن  اأنها  م�ؤكدة  الالزمة،  باإجراءاتها 

ت�����ض��ت��ق��ب��ل اأّي����ة ط��ل��ب��ات ع��ل��ى االإمي��ي��ل 

 muqudah@ssc.gov.jo(

( الذي كان خم�ض�ضاً لهذه الغاية.

م�ضتمرة  اأن��ه��ا  امل���ؤ���ض�����ض��ة  واأ����ض���ارت 

ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال ال��دف��ع��ة امل�����ض��ت��ح��ق��ة على 

امل�ؤمن  اأج�ر  20% من  ب�اقع  املن�ضاآت 

لغايات  لالقتطاع  اخلا�ضعة  عليهم 

وذلك   ،)1( ت�ضامن  برنامج  تطبيق 

2020/7/31 حتى يتمكن  حتى تاريخ 

من  اال�ضتفادة  م��ن  لديها  العامل�ن 

ب�����دل ال��ت��ع��ط��ل امل�����ؤق����ت ع����ن ال��ع��م��ل 

اإج����راءات  اأي���ار وا���ض��ت��ك��م��ال  ع��ن �ضهر 

م���ؤك��دًة  امل�ؤ�ض�ضة،  قبل  م��ن  ال�ضرف 

اأن����ه ل���ن ي��ك���ن ه��ن��اك م��ه��ل��ة ج��دي��دة 

ال�ضهر  نهاية  بعد  امل�ضتحقات  لدفع 

احلايل.

االنباط- وكاالت 

���ض��ع��دت اأ����ض���ع���ار ال��ن��ف��ط ال���ي����م، لكن 

اخل��ام  خم��زون��ات  يف  مت�قع  غ��ر  ارتفاعا 

االأم��ري��ك��ي��ة وا���ض��ت��م��رار زي����ادة االإ���ض��اب��ات 

اجل����دي����دة ب���ف���رو����ص ك�����رون����ا ت�����ض��ب��ب��ا يف 

ال����ق����د، مما  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ت��ع��ايف  تثبيط 

حد من املكا�ضب.

وارت���ف���ع���ت خم����زون����ات ال���ن���ف���ط اخل����ام 

ون�������اجت ال��ت��ق��ط��ر ب���ال����الي���ات امل��ت��ح��دة 

الطلب  تراجع  بينما  مت�قع،  غر  ب�ضكل 

اأ���ض��ب���ع، ح�ضبما  اأح����دث  ال���ق���د يف  ع��ل��ى 

االأمريكية  الطاقة  معل�مات  اإدارة  ذكرته 

ع��دد  يف  ح���ادة  زي����ادة  وت�ضببت  االأرب���ع���اء. 

ح������االت االإ�����ض����اب����ة ب����ك�����رون����ا يف ت�����ض��رر 

االأمريكي. اال�ضتهالك 

7 �ضنتات  “برنت” مبقدار  و�ضعد خام 

ب��ح��ل���ل  ل���ل���رم���ي���ل،  دوالر   44.36 اإىل 

وزاد  غرينيت�ص،  بت�قيت   05:45 ال�ضاعة 

ال��ضيط” االأمريكي  “غرب تك�ضا�ص  خام 

8 �ضنتات اإىل 41.98 دوالر.

ال�اليات  يف  اخلام  خمزونات  وارتفعت 

4.9 م��ل��ي���ن ب��رم��ي��ل ع��ل��ى م��دار  امل��ت��ح��دة 

17 ي���ل��ي��� اجل���اري  االأ���ض��ب���ع امل��ن��ت��ه��ي يف 

536.6 ملي�ن برميل، يف حني  اإىل  لت�ضل 

ملي�ن   2.1 ق��دره  تراجعا  املحلل�ن  ت�قع 

برميل.

وق�����ال اأف����ت����ار ����ض���ان���دو، م���دي���ر ال�����ض��ل��ع 

االأولية لدى م�ؤ�ض�ضة “فيليب في�ت�ضرز” 

ات�ضمت  النفط  “�ض�ق  اإن  لال�ضت�ضارات 

بهدوء الفت، رغم االرتفاع غر املت�قع يف 

عمالقي  بني  الت�تر  وت�ضاعد  املخزونات 

التجارة، ال�اليات املتحدة وال�ضني«.

�ضعيفة  اقت�ضادية  بيانات  ت�ضببت  كما 

م�ضتهلك  اأك��ر  راب��ع  اليابان،  عن  �ضادرة 

اأ�ضعار  على  ال�ضغط  العامل، يف  للنفط يف 

اأي�ضا. اخلام 

الضمان: نهاية تموز آخر موعد لتعليق تطبيق تأمين 
الشيخوخة في القطاع الخاص

أسعار النفط ترتفع لكن مخاوف بشأن تعافي 
الطلب تكبح المكاسب

 اتفاقية بين تنشيط السياحة والمتكاملة للمشاريع 
الريادية لدعم الشركات الناشئة

االنباط-عمان

ال�ضياحة  تن�ضيط  هيئة  عام  مدير  اكد 

اأن ق��ط��اع  ال��دك��ت���ر ع���ب���دال���رزاق ع��رب��ي��ات 

كبرة  خ��ط���ات  خ��ط��ا  االأردن���ي���ة  ال�ضياحة 

ال�ضابقة مع اعرتاف واهتمام  ال�ضن�ات  يف 

م�قع  لتعزيز  االط��راف  جميع  من  اأو�ضع 

اخلطة  ودف��ع  االأردن��ي��ة  العاملية  ال�ضياحة 

ال�طنية الإحياء القطاع.

اتفاقية  الهيئة  ت�قيع  خالل  ذلك  جاء 

ال��ري��ادي��ة  امل�����ض��اري��ع  لتنمية  املتكاملة  م��ع 

االأرب�������ع�������اء، ات���ف���اق���ي���ة ل����دع����م ال�������ض���رك���ات 

النا�ضئة. ال�ضياحية 

ت�ضمح  االت��ف��اق��ي��ة  ان  ع���رب���ي���ات،  وق����ال 

لدعم  متخ�ض�ضة  اأعمال  م�ضرعة  باإطالق 

هذه  ان  م��ضحا  ال�ضياحة،  قطاع  ت�ضغيل 

املقبلة. ا�ضتجابة للتحديات  ال�ضراكة هي 

واأكد عربيات جاهزية الهيئة وك�ادرها 

امل�ضاريع  لهذه  والدعم  امل�ضاعدة  لتقدمي  

واأدوات  االإع���������الم  و����ض���ائ���ل  ب���ا����ض���ت���خ���دام 

الت�ض�يق.

ال�����ض��ري��ك االداري يف  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 

الريادية  امل�ضاريع  لتنمية  املتكاملة  �ضركة 

“اإن وب����اء ك���رون��ا  ي������ض��ف ح��م��ي��د ال��دي��ن 

���ض��ي��غ��ر ق���ط���اع ال�����ض��ي��اح��ة ل���ك���ن احل���ل����ل 

ال�ضفر  م���ا���ض��ل��ة  للنا�ص  �ضتتيح  امل��ب��ت��ك��رة 

واال���ض��ت��ك�����ض��اف، م���ا مي��ث��ل ف��ر���ض��ة ل����رواد 

النا�ضئة”. وال�ضركات  االأعمال 

وا�ضاف، �ضيك�ن م�ضرع االأعمال القائم 

حد  اإىل  انتقائياً  برناجماً  االإن�ضاف  على 

لل�ضركات  اأ�ضهر  كبر، وي�ضتمر ملدة ثالثة 

املتعلقة  التكن�ل�جيا  جم��ال  يف  النا�ضئة 

النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  اأو  ال�����ض��ي��اح��ة  ب��ق��ط��اع 

التي تط�رت وميكن اأن تعمل على ت�ضغيل 

وال�ضياحة. ال�ضفر  قطاع 

يذكر ان م�ضرعة االأعمال تدعم خطط 

ال��ب��ح��ث ع��ن االأف�����ض��ل يف االإب�����داع، وتهتم 

التي تط�ر حل�اًل  بال�ضركات  ب�ضكل خا�ص 

م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ق��ط��اع ال�����ض��ف��ر وال�����ض��ي��اح��ة، 

االزده��ار  على  ال�ضياحة  �ضركات  وت�ضاعد 

اأحدثه  الذي  الطبيعي اجلديد  ال��ضع  يف 

فرو�ص ك�رونا.

و�ضتكت�ضب ال�ضركات املختارة قدرة غر 

م�����ض��ب���ق��ة ع��ل��ى ال������ض���ل اإىل ال��ع��م��ل مع 

بع�ص من اأهم اجلهات الفاعلة يف املنطقة 

وال����ع����امل ع��ل��ى م�����ض��ت���ى ال���ق���ط���اع، ح��ي��ث 

مكثف  لرنامج  ال�ضركات  ه��ذه  �ضتخ�ضع 

مل��دة  املتخ�ض�ضة  االأع���م���ال  م�����ض��رع��ة  ع��ل��ى 

م�����ض��روع من���ذج��ي  لتحديد  اأ���ض��ه��ر  ث��الث��ة 

حم��ت��م��ل ون���ط���اق ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ي��ل��ي��ه ث��الث��ة 

�ضركاء  مع  التجريبي  التنفيذ  من  اأ�ضهر 

خم��ت��اري��ن يف ال��ق��ط��اع م���ن ب���ني اأك����ر 10 

�ضركات.

و���ض��ت��ع��ق��د م�����ض��رع��ة االأع���م���ال ب��رن��اجم��اً 

للدخ�ل  ال�ضرورية  املهارات  لتعلم  مكثفاً 

الت�ضميم  وم���ه���ارات  امل�����ض��ت��ه��دف��ة،  ل��ل�����ض���ق 

تعمل  وثقافة  وبناء  والتنفيذ،  التجريبي 

االأم���ال  جمع  ا�ضرتاتيجيات  تط�ير  على 

االإر�ضاد  وتقدمي  العمل،  ور���ص  خالل  من 

تعليقات  وتقدمي  االأق��ران،  من  والت�جيه 

اخلراء، وجل�ضات الت�ا�ضل مع امل�ؤ�ض�ضني 

ال�ضلة. وامل�ضتثمرين، والقطاعات ذات 

الماشية األردنية تلقى رواجا كبيرا 
في سوق األضاحي القطريةا

انخفاض الدوالر ألدنى مستوى في 4 أشهر 
وسط متابعة التوترات الجيوسياسية

تراجع أرباح »هيونداي« الفصلية
 75% بسبب كورونا

 فرنسا تبدي استعدادها لحشد الدعم 
المالي للبنان.. لكن بشروط

النباط- برتا

اإن االغ���ن���ام  ق���ط���ر،  ق����ال جت����ار م��ا���ض��ي��ة يف 

من  القادمة  لالأ�ضاحي  املخ�ض�ضة  واخل��راف 

ت��ل��ق��ى رواج����ا ك��ب��را وط��ل��ب��ا م��ت��زاي��دا  االردن، 

ال�ض�ق  يف  امل�ضتهلكني  وا�ضعة من  �ضريحة  من 

القطري.

وي�ضهد ال�ض�ق القطري ا�ضتعدادات مكثفة 

وح��رك��ة ن�����ض��ط��ة ق��ب��ي��ل ح��ل���ل ع��ي��د االأ���ض��ح��ى 

امل����ب����ارك، ح��ي��ث ت��ت�����ض��اع��ف م���ع���دالت ال�����ض��راء 

وح��ج��م االإن���ف���اق واال���ض��ت��ه��الك ���ض��ن���ي��ا خ��الل 

عيد  وخ�ض��ضا  االأع��ي��اد،  ت�ضبق  التي  ال��ف��رتة 

االأ�ضحى املبارك، الذي ي�ضحي فيه املقتدرون 

الكرمية،  النب�ية  لل�ضنة  امل�ضلمني امتثاال  من 

و�ضرا على هدي النبي حممد �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم.

وي�������ض���ر جت�����ار امل���ا����ض���ي���ة ل����ك���ال���ة االأن����ب����اء 

اخل����راف  اأ����ض���ع���ار  اأن  اإىل  )ب������رتا(،  االأردن����ي����ة 

متفاوتة وترتاوح ما بني 274،7 دوالر، و384،6 

ال�ضحن،  وتكلفة  امل�ضدر  ح�ضب  وذل��ك  دوالر، 

ف�����ض��ال ع���ن ال��ن���ع��ي��ة واجل���������دة، ف���اخل���راف 

القادمة من االأردن تباع ب�ضعر مرتفع مقارنة 

مع االأن�اع االأخرى.

ت��اج��ر امل��ا���ض��ي��ة ح��ام��د ال��ي��زي��دي، ي���ؤك��د اأن 

اخل�����راف االأردن����ي����ة ت��ع��د م���ن اأك�����ر اأ���ض��ن��اف 

والتي  اخل��ارج  من  امل�ضت�ردة  العربية  املا�ضية 

ال ي�ضتغني عنها ال�ض�ق القطري، حيث ت�ضهد 

اإق��ب��اال ك��ب��را يف ج��م��ي��ع اأوق����ات ال�����ض��ن��ة، فيما 

ملح�ظ  ب�ضكل  عليها  واالإقبال  الطلب  ي��زداد 

منا�ضبة  خالل  وخا�ضة  االأعياد  فرتات  خالل 

عيد االأ�ضحى املبارك.

وا����ض���اف ان����ه وف���ق���ا مل���ا ي���ج���ري ت���داول���ه يف 

قطر  يف  املنت�ضرة  االأ���ض��اح��ي  اأ���ض���اق  خمتلف 

ترتاوح  االأردنية  االأ�ضاحي  اأ�ضعار  فاإن  حاليا، 

ما بني 247،2 دوالر- 329،6 دوالر.

ويرى اليزيدي الذي يعمل يف �ض�ق املا�ضية 

اإن جت���ار االأغ���ن���ام  20 ع���ام���ا،  اأك����ر م���ن  م��ن��ذ 

لكن  جتارتهم،  من  متباينة  اأرب��اح��ا  يحقق�ن 

فاإن  االأردنية،  باالأ�ضاحي  االأمر  يتعلق  عندما 

بالن�ضبة  ن��ظ��رت��ه��ا  م��ن  اأع��ل��ى  ت��ك���ن  االأرب�����اح 

ملبيعات االأ�ضاحي امل�ضت�ردة من اأماكن اأخرى.

وي�����رى اأح���م���د ال��ن��ع��م��اين ال�����ذي ي��ع��م��ل يف 

اأن  قطر،  يف  �ضن�ات  ع��دة  منذ  املا�ضية  جت��ارة 

م�����ض��ت���ي��ات اأ���ض��ع��ار االأ����ض���اح���ي ه���ذا ال���ع���ام مل 

ال�ضن�ات  خالل  م�ضت�ياتها  عن  كثرا  تتغر 

القادمة  لالأغنام  بالن�ضبة  وخا�ضة  املا�ضية، 

اأ���ض��ع��اره��ا  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  وال��ت��ي  االأردن،  م��ن 

م�ضتقرة اإىل حد كبر.

وي�����ض��ي��ف ال��ن��ع��م��اين اأن االأغ���ن���ام االأردن���ي���ة 

اأ���ض��ع��اره��ا، ي��ب��ق��ى الطلب  وح��ت��ى ل��� ارت��ف��ع��ت 

م��ن بني  رواج���ا  االأع��ل��ى  وتبقى  ك��ب��را،  عليها 

االأن�اع االأخرى.

نح�  قطر  ت�ضتهلك  ر�ضمية،  الأرق��ام  ووفقا 

والبي�ضاء  احلمراء  اللح�م  من  طن  األ��ف   88

53 األف طن حل�م  الطازجة �ضن�يا، من بينها 

اآالف  و7  اإب�����ل،  حل����م  ط���ن  اآالف  و6  خ�����راف، 

دواجن  األ��ف طن حل�م  و22  اأبقار،  طن حل�م 

طازجة. 

االنباط- وكاالت 

ت��راج��ع  ال���دوالر  االأم��رك��ي اأم���ام العمالت 

م�ضت�ى  الأدن���ى  التعامالت  خ��الل  الرئي�ضية 

الذهب، وو�ضط  اأ�ضعار  انتعا�ص  اأ�ضهر مع   4 يف 

م��ت��اب��ع��ة ال���ت����ت���رات ب���ني  ال����الي���ات امل��ت��ح��دة  و 

ال�ضني .

الي�رو  اأمام  االأمركية  العملة  وانخف�ضت 

مت��ام  يف  دوالر   1.1588 اإىل   %0.2 ب��ن�����ض��ب��ة 

11:40 �ضباح ام�ص اخلمي�ص  بت�قيت  ال�ضاعة 

اليابانية  العملة  اأم��ام  ا�ضتقرت  فيما  ب��روت، 

اأم��ام  اجلنيه  ارتفعت  بينما  ي��ن،   107.16 عند 

االإ�ضرتليني  عند 1.2709 دوالر.

وانخف�ص الدوالر اأمام العملة ال�ض�ي�ضرية 

0.9283 فرنك، فيما تراجع  0.1% عند  بن�ضبة 

 94.9070 اإىل   %0.1 بن�ضبة  ال����دوالر  م���ؤ���ض��ر 

يف  نقطة   94.7930 اإىل  ت��راج��ع  بعدما  نقطة 

وقت �ضابق من التعامالت.

االنباط- رويرتز 

ق����ال����ت ه�����ي������ن�����داي م������ت������ر ال����ك�����ري����ة 

اجل��ن���ب��ي��ة، ام�����ص  اخل��م��ي�����ص، اإن اأرب��اح��ه��ا 

ال��ع��ام ت��راج��ع��ت بن�ضبة  ال��ث��اين م��ن  ل��ل��رب��ع 

75% على اأ�ضا�ص �ضن�ي يف اأكر انخفا�ص يف 

املحللني،  تقديرات  خمالفة  ف�ض�ل  �ضبعة 

ب�ضبب  العاملي  الطلب  �ضعف  اأث��ر  طغى  اإذ 

مرتفعة  ال��ط��رازات  مبيعات  على  اجلائحة 

الثمن حمليا.

مبيعات  اأن  ال�����ض��رك��ة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 

 %33 بن�ضبة  انخف�ضت  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��زئ��ة 

م��ق��ارن��ة ب����ذات ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل��ا���ض��ي 

اجلن�بية  بك�ريا  ال��داخ��ل  يف  املبيعات  لكن 

مبا  �ضيارة  األ��ف   200 م�ضجلة   %13 ارتفعت 

تخطى كل االأ�ض�اق االأخرى.

و����ض���ه���دت اأ������ض������اق اأخ��������رى م����ن ب��ي��ن��ه��ا 

والهند،  واأوروبا  وال�ضني  املتحدة  ال�اليات 

تراجعات يف املبيعات تخطت الع�ضرة باملئة.

الفرتة  يف  ال�ضافية  االأرب����اح  وت��راج��ع��ت 

من اأبريل ني�ضان وحتى ي�ني� حزيران اإىل 

227 مليار وون )189.53 ملي�ن دوالر( من 

اأق��ل  ذل��ك  وج��اء  ع��ام،  قبل  وون  مليار   919

16 حملال  اأي�����ض��ا م��ن م��ت������ض��ط ت��ق��دي��رات 

 275 بلغ  وال��ذي  اآراءه���م  رفيينتيف  جمعت 

مليار وون.

 21.9 اإىل   %19 االإي�����������رادات  وه���ب���ط���ت 

تريلي�ن وون.

االنباط-وكاالت

اإيف  الفرن�ضي، ج�  وزير اخلارجية  قال 

م�ضتعدة  ب��اري�����ص  اإن  اخل��م��ي�����ص،  ل����دري���ان، 

حل�����ض��د ال���دع���م امل����ايل ل��ل��ب��ن��ان، ول��ك��ن “ال 

حد  ع��ل��ى  ملم��ضة”،  اإ����ض���الح���ات  م���ن  ب���د 

تعبره.

خالل  الفرن�ضي،  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 

م�����ؤمت����ر ���ض��ح��ف��ي م����ع ن����ظ����ره ال��ل��ب��ن��اين 

نا�ضيف َحّتي، اأن بالده “�ضتقف اإىل جانب 

لبنان يف هذه االأوقات ال�ضعبة”.

الرئي�ص  ال��ت��ق��ى  ال���ذي  ل����دري���ان،  وق���ال 

زي��ارت��ه  م�ضتهل  يف  ع���ن  مي�ضال  ال��ل��ب��ن��اين 

“االأزمة  اإن  ي�����م����ني،  ت�����ض��ت��غ��رق  ل��ل��ب��ن��ان 

يف ل���ب���ن���ان ل���ه���ا ت����داع����ي����ات وخ���ي���م���ة ع��ل��ى 

اللبنانيني”.

وق����ادت ف��رن�����ض��ا اجل��ه���د ال��دول��ي��ة لدفع 

وا�ضت�ضافت  اإ���ض��الح��ات،  اإج���راء  اإىل  لبنان 

وع�����دوا   ،2018 يف  ل��ل��م��ان��ح��ني  اج���ت���م���اع���ا 

دوالر  مليار   11 م��ن  اأك���ر  بتقدمي  خ��الل��ه 

ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ب�����ض��رط 

بها،  التعهد  مت  ال��ت��ي  االإ���ض��الح��ات  تنفيذ 

ولكنها مل تنفذ.

“يرغب  اأوروب���������ي:  دب��ل���م��ا���ض��ي  وق�����ال 

ل�دريان يف اأن يبعث ر�ضالة ق�ية لل�ضلطات 

احلاجة  بخ�ض��ص  ولل�ضيا�ضيني  اللبنانية 

وفق  عاجل”،  ب�ضكل  اإ�ضالحات  اإج��راء  اإىل 

ما ذكرت رويرتز.

واج��ت��م��ع ل����دري���ان م���ع رئ��ي�����ص ال������زراء 

ح�����ض��ان دي�����اب. وق���ال���ت م�������ض���ادر ح��ك���م��ي��ة 

ل��ب��ن��ان اأجن���ز ع���ددا من  اأن  اأب��ل��غ��ه  اإن دي���اب 

اإط��ارا  العراقيل، وح��دد  رغ��م  االإ���ض��الح��ات 

زمنيا لتنفيذ مزيد من االإ�ضالحات.

ب���داأ يف م��اي��� حم��ادث��ات مع  وك���ان لبنان 

����ض���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل، ل��ك��ن��ه��ا ت���ق��ف��ت 

يف ظ���ل غ���ي���اب االإ����ض���الح���ات، وم����ع ظ��ه���ر 

خ��الف��ات ب��ني احل��ك���م��ة وق��ط��اع امل�����ض��ارف 

املالية  اخل�ضائر  حجم  ب�ضاأن  وال�ضيا�ضيني 

الهائلة يف النظام  امل�ضريف.

دي���اب  اإن  امل�������ض���ادر احل��ك���م��ي��ة  وق���ال���ت 

اعتمدت  ال�ضلطات  اأن  اأي�ضا  ل���دري��ان  اأبلغ 

للك�ضف  املركزي  لبنان  م�ضرف  يف  تدقيقا 

ع���ن ال���ف���ج����ة امل���ال���ي���ة واأ���ض��ب��اب��ه��ا ومت��ه��ي��د 

ال����ط����ري����ق الإج����������راء ت���دق���ي���ق حم���ت���م���ل يف 

اأخرى. م�ؤ�ض�ضات 

اململ�كة  الكهرباء  �ضبكة  اإ�ضالح  وميثل 

يريد  التي  العديدة  املجاالت  اأح��د  للدولة 

امل��ان��ح���ن روؤي����ة ت��ق��دم ب��خ�����ض������ض��ه��ا، حيث 

ت�ضتنزف ما ي�ضل ملياري دوالر �ضن�يا من 

احتياجات  تلبي  ال  بينما  العامة،  االأم����ال 

البالد من الكهرباء.

اأعباء  اأك��ر  باأحد  املثقل  لبنان،  وتخلف 

ال��ّدي��ن ال��ع��ام يف ال��ع��امل، ع��ن ���ض��داد دي���ن��ه 

م��ار���ص،  يف  االأج��ن��ب��ي��ة  بالعمالت  ال�ضيادية 

منخف�ضة  اأجنبية  احتياطيات  اإىل  م�ضرا 

للغاية.

80 يف املئة  وفقدت اللرة اللبنانية نح� 

من قيمتها منذ اأكت�بر املا�ضي.
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االنباط-وكاالت

الوحيدة يف  ال��دول��ة  املتحدة ه��ي  ال��والي��ات 

ع�شرات  ع�شكري يف  وج����ود  ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��امل 

يف  للفريو�س  تفا�شي  الأخ����رى، وظهر  ال���دول 

قواعد لها يف اخلارج

تناولت �شحيفة نيويورك تاميز الأمريكية 

م�شاألة تف�شي ف��ريو���س ك��ورون��ا داخ��ل اجلي�س 

الأم���ريك���ي. وق��ال��ت اإن���ه م��ع انت�شار ال��وب��اء يف 

اأنحاء الوليات املتحدة، يظهر اجلي�س  جميع 

ال��داخ��ل  يف  امل��ر���س  لتف�شي  حمتمل  كم�شدر 

واخلارج. فمنذ ني�شان / اأبريل املا�شي، ت�شاعف 

م��ع��دل الإ���ش��اب��ة ب��ن ال��ع��ام��ل��ن يف اخل��دم��ات 

اأكرث من  اإ�شابة  ثبتت 
ُ
واأ البالد،  الع�شكرية يف 

20000 ع�شو بالفريو�س

الدولة  هي  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واأ�شافت 

ال��وح��ي��دة يف ال��ع��امل ال��ت��ي لها وج���ود ع�شكري 

يف ع�����ش��رات ال�����دول الأخ������رى، وظ��ه��ر تفا�شي 

ل��ل��ف��ريو���س يف ق��واع��د ل��ه��ا يف ال��ي��اب��ان وك��وري��ا 

اجل��ن��وب��ي��ة، ويف م��ن��اط��ق احل����رب مب��ا يف ذل��ك 

العراق واأفغان�شتان و�شوريا

وتابعت ال�شحيفة اأن هناك كذلك اأدلة على 

اأن اجلي�س قد ي�شاهم يف ن�شر الفريو�س حملياً. 

وكاليفورنيا  جورجيا  يف  امل�شوؤولون  تتبع  وقد 

الع�شكرية  ال��ق��واع��د  اإىل  الأم����را�����س  ت��ف�����ش��ي 

مثالية  بيئات  تكون  اأن  ميكن  وال��ت��ي  املحلية، 

باإحكام،  مكتظة  فالثكنات  الفريو�س.  لنت�شار 

هي  املكثف  الختالط  ذات  التدريب  وجل�شات 

القاعدة، وغالباً ما يتجه املجندون يف القاعدة 

لالختالط يف احلانات وال�شواطئ

جيبونز- توما�س  ال�شحيفة  مرا�شل  وق��ال 

نيف، وهو جندي مارينز �شابق يغطي اجلي�س 

اتبعت  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ق���واع���د  اإن  الأم����ريك����ي، 

ال��ع��ام��ة مب��ع��دلت  اإر�����ش����ادات ال�شحة  ع��م��وم��اً 

قال  لكنه  بها.  املحيطة  املجتمعات  م��ن  اأع��ل��ى 

اإن اأفراد اجلي�س ال�شباب ل يلتزمون، وكما هو 

احلال مع ال�شباب يف جميع اأنحاء البالد، فاإن 

العديد منهم مرهقون ب�شبب عمليات الإغالق 

ويرغبون يف العودة اإىل حياتهم الطبيعية

اأح��د اجل��ن��ود: هناك عقدة موجودة،  وق��ال 

كيف ل ميكن اأن تكون؟ اأعتقد اأنه اإذا كنت على 

ال�شرر)يف  طريق  اإىل  الن�شمام  مع  ي��رام  ما 

امل��ي��دان(، فمن املحتمل اأن��ك على ما ي��رام مع 

الإ�شابة بالفريو�س.

ت�����ش��دي��ر  اأن  ت���وم���ا����س  امل���را����ش���ل  واأ������ش�����اف 

ق���د ي�شر  ق���واع���د يف اخل�����ارج  اإىل  ال��ف��ريو���س 

وقال:  املحلين.  ال�شكان  مع  اأمريكا  بعالقات 

ال��ق��وات  وج���ود  ق�شايا  جعبة  اإىل  ي�شيف  اإن���ه 

اأو  اأمل��ان��ي��ا  ك��ن��ت يف  اإذا  ب���ل���دك.  الأم���ريك���ي���ة يف 

اأوكيناوا )اليابان(، فعادة ما تكون هناك فائدة 

من وج��ود ق��وات هناك، ولكن ما هي الفائدة 

الآن لل�شكان هناك مع ن�شرهم للوباء

االنباط-وكاالت

وا�شلت اأدي�س اأبابا انتهاج �شيا�شة ال�شتفزاز 

ل���ك���ل م����ن ال���ق���اه���رة واخل�����رط�����وم يف ع��الق��ة 

اأن قالت  بتطورات ق�شية �شد النه�شة. وبعد 

اإليه  التو�شل  اآخ��ر ما مت  اإن  الثالثاء  اإثيوبيا 

هو حدوث تفاهمات كبرية مع م�شر وال�شودان 

متهد لتفاق �شخم، قال وزير خارجية اإثيوبيا 

لدى تعبريه عن �شعادته باإنهاء املرحلة الأوىل 

من ملء ال�شد النيل لنا وهو ما اعتربته دوائر 

تاأجيج  يف  �شتزيد  خطوة  و�شودانية  م�شرية 

املفاو�شات ل يف حل عقدة الأزمة

اأدي�����س اأب��اب��ا - اأع����ادت اإث��ي��وب��ي��ا ق�شية �شد 

اإىل املربع الأول وذل��ك بعد �شويعات  النه�شة 

ف���ق���ط م����ن ت���اأك���ي���د ال��������دول ال����ث����الث م�����ش��ر 

��ل خالل  وال�����ش��ودان واإث��ي��وب��ي��ا اأن���ه مت ال��ت��و���شّ

القمة الأفريقية الثالثاء اإىل تفاهمات كبرية 

ت�شريحات  عقب  وذل��ك  املفاو�شات،  ملوا�شلة 

فيها  ق��ال  الإثيوبي  اخلارجية  لوزير  جديدة 

النيل لنا

وع������رب وزي�������ر خ���ارج���ي���ة اإث���ي���وب���ي���ا غ��ي��دو 

اأندارجا�شو الأربعاء عن �شعادته بانتهاء املرحلة 

الأوىل من ملء �شد النه�شة، قائال النيل لنا

عرب  تهنئة  ر�شالة  يف  اأندارجا�شو،  واأ�شاف 

تويرت تهانينا، �شابقا كان النيل يتدفق، والآن 

اأ�شبح يف بحرية، ومنها �شتح�شل اإثيوبيا على 

تنميتها املن�شودة، يف احلقيقة النيل لنا

وكالة  اأعلنت  اأن��دارج��ا���ش��و،  ت�شريح  وقبل 

الأنباء الإثيوبية اإينا اإطالق حملة اإلكرتونية 

بالتزامن  وذل��ك   ، لإثيوبيا  النيل  �شعار  حتت 

اأزم��ة �شد  مع القمة الأفريقية امل�شغرة حول 

النه�شة

ا�شتفزاز  الإث��ي��وب��ي  ال��وزي��ر  تهنئة  واأث����ارت 

امل�شرين على تويرت، ما دفع بع�شهم للتعليق 

على اأندارجا�شو بن�شر �شور جلاهزية اجلي�س 

رئي�س  رحيل  اإىل  اآخ���رون  دع��ا  فيما  امل�شري، 

الوزراء الإثيوبي اآبي اأحمد

وحت���رك���ت اأي�����ش��ا و���ش��ائ��ل اإع�����الم م�شرية 

ال��ت�����ش��ري��ح، ح��ي��ث ردت  ه���ذا  م��ث��ل  لت�شتهجن 

العديد من التقارير ال�شحافية على الت�شريح 

الإثيوبي اجلديد ومنها ما اأورده موقع �شدى 

البلد امل�شري الذي عنون اأحد تقاريره ب� اأدي�س 

اأبابا توا�شل ال�شتفزاز . يف املقابل، دعم بع�س 

امل��غ��ردي��ن الأف���ارق���ة امل��وق��ف الإث��ي��وب��ي، داع��ن 

اأدي�س اأبابا اإىل ا�شتكمال امل�شار الدبلوما�شي من 

ا�شتخدام  اإىل  واملن�شف  العادل  الو�شول  اأج��ل 

املياه

وت��ث��ري ه��ذه اخل��ط��وة الإث��ي��وب��ي��ة ا�شتغراب 

وا���ش��ت��ه��ج��ان ال���دوائ���ر امل�����ش��ري��ة وال�����ش��ودان��ي��ة، 

خ��ا���ش��ة اأن��ه��ا ت��اأت��ي ب��ع��د ي���وم ف��ق��ط م��ن اإق���رار 

الدول الثالث عقب انتهاء قمة برعاية الحتاد 

الأفريقي اأنه مت التو�شل اإىل تفاهم م�شرتك 

ك��ب��ري مي��ه��د ال��ط��ري��ق لت���ف���اق ���ش��خ��م ب�����ش��اأن 

م�شروع �شد النه�شة

على  �شتح�شل  اإثيوبيا  اأندارجا�شو:  غيدو 

تنميتها املن�شودة، يف احلقيقة النيل لنا

وجاءت هذه املواقف الهادئة بعد انعقاد قمة 

اأفريقية افرتا�شية ب�شاأن اأزمة ال�شد الثالثاء، 

مب�شاركة الرئي�س امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي 

ون��ظ��ريه اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي �شرييل رام��اف��وزا 

ال��وزراء، ال�شوداين عبداهلل حمدوك  ورئي�شي 

والإثيوبي اآبي اأحمد

والثالثاء، اأقرت اأدي�س اأبابا اكتمال املرحلة 

الأوىل من ملء �شد النه�شة، عقب انتهاء قمة 

حول  الفيديو  تقنية  ع��رب  م�شغرة  اأفريقية 

ومب�شاركة  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد  برعاية  ال�شد، 

ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ن يف ال���دول ال��ث��الث، بعد اأي��ام 

من نفي اإثيوبي ر�شمي للملء. وو�شف رئي�س 

الوزراء الإثيوبي اآبي اأحمد الثالثاء اآخر ما مت 

التو�شل اإليه ب�شاأن ملف �شد النه�شة باعتباره 

تفاهما كبريا

وقال مكتب اآبي اأحمد، يف بيان على تويرت 

اأ���ش��ب��ح م��ن ال��وا���ش��ح ع��ل��ى م���دى الأ���ش��ب��وع��ن 

املا�شين يف مو�شم الأمطار اأن عملية ملء �شد 

النه�شة يف ال�شنة الأوىل قد حتققت واأن ال�شد 

قيد الإن�شاء

اآب��ي اأحمد ذل��ك بالتزامن مع  وياأتي ك��الم 

انح�شارا مفاجئا يف م�شتوى  ال�شودان  اإع��الن 

م��ي��اه نهر ال��ن��ي��ل، وخ����روج ع���دد م��ن حمطات 

مياه ال�شرب عن اخلدمة، واإع��الن م�شر بدء 

خطة �شاملة لرت�شيد ا�شتهالك املياه، بحثا عن 

خمرج يف ظل ا�شتمرار اخلالفات مع اإثيوبيا

واأعلنت القاهرة اأنه مت التوافق خالل القمة 

و�شرورة  التفاو�س،  موا�شلة  على  الأفريقية 

التو�شل اإىل اتفاق ملزم قانونا، يت�شمن اآلية 

لف�س النزاعات بن الأطراف الثالثة

اأن��ه مت التوافق  واأك��دت اخلارجية امل�شرية 

يف  والرتكيز  املفاو�شات  موا�شلة  على  اأي�شا 

ال��وق��ت ال���راه���ن ع��ل��ى م��ن��ح الأول���وي���ة لبلورة 

التفاق امللزم حول ملء وت�شغيل �شد النه�شة، 

�شامل  ات��ف��اق  على  العمل  لحقا  يتم  اأن  على 

لكافة اأوجه التعاون بن دول النيل الأزرق

واإىل جانب م�شر، اأكد ال�شودان ارتياحه ملا 

اآلت اإليه القمة الأفريقية امل�شغرة من نتائج 

تعيد اجلميع اإىل طاولة التفاو�س على قاعدة 

�شمان م�شالح الدول الثالث

وق���ال وزي���ر ال���ري ال�����ش��وداين يا�شر عبا�س 

اإن ال��ق��م��ة الأف��ري��ق��ي��ة اأك����دت اأه��م��ي��ة احل��ل��ول 

الأفريقية لالأزمة، كما �شدد على موقف بالده 

اأحادية اجلانب يف ما  اإج���راءات  الراف�س لأي 

يتعلق ب�شد النه�شة

اأول  اأب��اب��ا  اأدي�����س  اع���رتاف  وعلى �شوء 

ال�شد  م���لء  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ب��اإن��ه��اء 

وك���ذل���ك ت�����ش��ري��ح��ات وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا 

اجل��دي��دة، ي��رج��ح م��راق��ب��ون ع��دم تو�شل 

ير�شي  حل  اإىل  املتنازعة  الثالث  ال���دول 

ك��ل الأط����راف يف امل��ف��او���ش��ات ال��ق��ادم��ة ما 

قد يعيد ملف الق�شية اإىل اأروقة جمل�س 

ان���دلع مواجهة ع�شكرية حذر  اأو  الأم���ن 

الأ�شهر  طيلة  املراقبن  من  الكثري  منها 

الأخرية

اإثيوبيا مبلء وت�شغيل خزان  وتتم�شك 

ال�شد خالل مو�شم الأمطار احلايل الذي 

بداأ يف يوليو، فيما ترف�س م�شر وال�شودان 

اأبابا على هذه اخلطوة قبل  اأدي�س  اإق��دام 

التو�شل اإىل اتفاق ثالثي

وت��خ�����ش��ى م�����ش��ر امل�������ش���ا����س ب��ح�����ش��ت��ه��ا 

ال�شنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 

باتفاق حول  مليار مرت مكعب، وتطالب 

ملفات، بينها اأمان ال�شد، وحتديد قواعد 

ملئه يف اأوقات اجلفاف، فيما تقول اأدي�س 

الإ���ش��رار مب�شالح  ت�شتهدف  اإنها ل  اأبابا 

بناء  الهدف من  واإن  ال�شودان،  ول  م�شر 

ال�شد هو توليد الكهرباء وحتقيق التنمية

االنباط-وكاالت

اأك�������د خم���ت�������ش���ون يف ������ش�����وؤون الأ�����ش����رى 

الطبي  الإه����م����ال  ���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  وامل���ح���رري���ن 

�شلطات  متار�شها  التي  الإداري  والع��ت��ق��ال 

الحتالل الإ�شرائيلي من اأخطر امللفات التي 

حياتهم  وت�شتنزف  الأ���ش��رى،  ق�شية  تواجه 

ب�شكل خطري

ن���دوة ا�شنادية نّظمتها  ج��اء ذل��ك خ��الل 

ب��ال��ت��ع��اون مع  وامل���ح���رري���ن  ال����ش���رى  وزارة 

“الأ�شرى  بعنوان  القد�س  مهجة  موؤ�ش�شة 

بن خطر الإهمال الطبي و�شيا�شة العتقال 

م�شاركة  و�شط  اخلمي�س،  ال��ي��وم  الإداري”، 

مم��ث��ل��ن ع��ن ال��ف�����ش��ائ��ل وال���ق���وى الوطنية 

واأهايل الأ�شرى

والإع���الم  العامة  العالقات  مدير  وق��ال 

اإن ملف  اأب���و ك��ر���س  ب����وزارة الأ����ش���رى �شابر 

الإه���م���ال الطبي اأح���د اأخ��ط��ر امل��ل��ف��ات التي 

يواجهها اأ�شرانا داخل �شجون الحتالل

اأب���و ك��ر���س اأن اله���م���ال الطبي  واأو����ش���ح 

داخ��ل  الأ���ش��رى  م��ن  الع�شرات  بحياة  اأودى 

�شجون الحتالل، كان اآخرهم الأ�شري �شعدي 

�شحية  ب��ظ��روف  ا�شت�شهد  ال��ت��ي  ال��غ��راب��ل��ي 

وج�شدية خطرية

وب�����ّن اأن خ���ط���ورة ه����ذا امل��ل��ف ت��ك��م��ن يف 

الأ���ش��رى،  بحق  املتعّمد  الح��ت��الل  تقاع�س 

خا�شًة على �شعيد الإجراءات الوقائية للحد 

اأعلن  مثلما  ك���ورون���ا،  ف��اي��رو���س  تف�شي  م��ن 

موؤّخًرا عن اإ�شابة الأ�شري املري�س ب�شرطان 

احلنجرة كمال اأبو وعر بفايرو�س كورونا

وذكر اأبو كر�س اأن اإ�شابة الأ�شري اأبو وعر 

من  زاد  اأ�شبوع  نحو  قبل  ك��ورون��ا  بفايرو�س 

على  كبري  تهديد  ظ��ل  يف  واآلم����ه،  معاناته 

حياته وتكتم الحتالل عن و�شعه ال�شحي 

ومنع الزيارة واأنواع العالج عنه

اأن الحتالل معنى بزيادة الأ�شرى  واأكد 

املر�شى امل�شابن بكورونا داخل الأ�شر

الثاين  امل�شاب  اأب��و وع��ر  الأ���ش��ري  ويعترب 

ب��ال��ف��اي��رو���س ب��ع��د اإ���ش��اب��ة الأ���ش��ري ع��ب��د اهلل 

�شراكة بكورونا

العتقال الإداري

من جانبه، و�شف املتحدث با�شم موؤ�ش�شة 

�شيا�شة  ال���زع���ان���ن  ت���ام���ر  ال���ق���د����س  م��ه��ج��ة 

العتقال الإداري بال�شيف امل�شّلط على رقاب 

الأ�شرى داخل �شجون الحتالل

اأن يتم الإف��راج  “جمرد  وقال الزعانن: 

اإدارًي�����ا مرة  اعتقاله  يتم  الأ���ش��ري حتى  ع��ن 

ال��دويل  للقانون  وا���ش��ح  انتهاك  اأخ����رى، يف 

والإن�شاين، والحتالل ي�شتخدمه على نطاق 

وا�شع بحق ابناء �شعبنا وهو اعتقال دون تهمة 

اأو حماكمة عادلة”

واأو�شح اأن الحتالل يعترب ملف الأ�شرى 

الإداري������ن ���ش��رًي��ا ول ي��ح��ق لأح���د الط���الع 

ع��ل��ي��ه، وح��ت��ى الأ����ش���ري ن��ف�����ش��ه، ول ي��ح��ق له 

معرفة التهمة التي يعتقل من اأجلها

ووفق وزارة الأ�شرى واملحررين فاإن هناك 

مطلع  منذ  اإداري  اع��ت��ق��ال  ح��ال��ة   550 نحو 

العام اجلاري، وبالرغم من جائحة كورونا؛ 

ول ي���زال الح��ت��الل مي��ار���س ه��ذا العتقال 

ب�شكل غري اإن�شاين

م��ن ج��ه��ت��ه، ط��ال��ب امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ق��ان��وين 

جالل احلالق بت�شكيل فريق عمل فل�شطيني 

الأ���ش��رى؛ كي  لق�شية  وم��ت��ف��ّرغ  متخ�ش�س 

الحتالل  ق��ادة  �شعبنا من مالحقة  يتمّكن 

قانونيًّا

ودعا احلالق اأن يعقد هذا الفريق لقاءاته 

يف  ا  متخ�ش�شً ي��ك��ون  واأن  م�شتمر،  ب�شكل 

متابعة ملف الأ�شرى، وقال: “ما نرجوه من 

املوؤ�ش�شات اأن تتظافر جهود جمعيات الأ�شرى 

م���ع م���راك���ز ح��ق��وق الإن�������ش���ان م���ع ال�شلطة 

الفل�شطينية والقوى الوطنية لفرز اأع�شاء 

هذه اللجنة للدفاع عن الأ�شرى”

وطالب بتوفري كل ملفات التوثيق لهذه 

دويل  قانوين  عمل  فريق  وت�شكيل  اللجان، 

ب��ال��ت��وا���ش��ل م���ع الحت�����اد امل��ح��ام��ن ال��ع��رب 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ي��ة ل��ف��رز جم��م��وع��ة عن 

املحامن على امل�شتوى الدويل ملالحقة قادة 

الحتالل على جرائمه بحق الأ�شرى

نيويورك تايمز : الجيش األميركي مصدر لتفشي الوباء في الداخل والخارج

 »النيل لنا« تصريح إثيوبي جديد يثير غضب المصريين 

 مختصون: اإلهمال الطبي واالعتقال اإلداري يستنزفان حياة األسرى

االنباط-وكاالت

العربية  لل�شوؤون  الإ�شرائيلي  املحلل  ق��ال 

ي�����وين ب����ن م���ن���اح���ي���م، ال����ي����وم اخل���م���ي�������س، اإن 

قبل  ق��رارات  اأ�شدر  الإ�شرائيلي  “الكابينت” 
اأكرث من عامن تتعلق بال�شغط على حركة 

“حما�س” من اأجل الإ�شراع يف �شفقة تبادل 
اأ�شرى من �شمنها اختطاف قادة من حما�س 

ل���ش��ت��خ��دام��ه��م ك��ورق��ة م�����ش��اوم��ة، ل��ك��ن ه��ذه 

القرارات مل ُتنفذ

ونقلت القناة العربية ال�شابعة، على ل�شان 

بن مناحيم، قوله، “اإ�شرائيل ل تت�شرف جيًدا 

الأ���ش��رى وامل��ف��ق��ودي��ن، هناك عقبات  يف ملف 

تعيق الت�شالت غري املبا�شرة لبلورة �شفقة 

تبادل اأ�شرى مع حما�س”

اإب���رام  اإىل  “الطريق  مناحيم:  ب��ن  وق���ال 

اإ���ش��ارات  �شفقة ت��ب��ادل م�����ش��دود، حيث ه��ن��اك 

وت�شريحات من قادة حما�س توؤكد و�شولهم 

اإ���ش��رائ��ي��ل احلالية  ب���اأن حكومة  تفيد  ل��روؤي��ة 

واأن  �شاليط،  �شفقة  م��ن  درو���ًش��ا  ا�شتخل�شت 

نتنياهو ل يريد تكرار الأخطاء ال�شابقة، فهو 

يحاول بالرغم من اأن احلكومة مل تتنَب حتى 

التي  “�شمغار”،  ر�شمًيا تو�شيات جلنة  اليوم 

اأو�شت بتطبيق معايري وو�شع بع�س ال�شروط 

والتي ترف�شها حما�س جملة وتف�شيال”

عقبتن  هناك  ف��اإن  مناحيم  ب��ن  وبح�شب 

ترف�س  “اإ�شرائيل”  اأن  الأوىل،  رئي�شيتن، 

اإطالق �شراح ع�شرات الأ�شرى الفل�شطينين 

اأع���ادت اعتقالهم من حم��رري �شفقة  الذين 

�شاليط

مطالبة  ف��ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��ق��ب��ة  “اأما 
م��ئ��ات الأ���ش��رى  ���ش��راح  ب���اإط���الق  “حما�س” 
الذين قتلوا اإ�شرائيلين، ومن بينهم عدد من 

الرموز الكبرية” على حد قول بن مناحيم

وقال اإن “هناك �شغط يتعاظم على قيادة 

جديدة  اأ���ش��ر  عمليات  تنفيذ  ملحاولة  حما�س 

من اأجل تغيري التوازن واإجبار اإ�شرائيل على 

الر�شوخ ل�شفقة تبادل جديدة”

االنباط-وكاالت

 ح�����ّذرت اأرب�����ع م��ن��ظ��م��ات اأمم��ي��ة الأرب���ع���اء 

من زي��ادة متوقعة لأع��داد الذين يعانون من 

الغذائي  الأم���ن  ان��ع��دام  من  عالية  م�شتويات 

اأ�شهر  �شتة  خ��الل  �شخ�س  مليون   1.2 بنحو 

ج��راء اأزم��ات اليمن الغارق يف احل��رب والذي 

يكافح اجلائحة العاملية دون اأي موارد

وق���ال ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ومنظمة 

الأغ��ذي��ة  ومنظمة  للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ال�شدمات  اإّن  م�����ش��رتك،  ب��ي��ان  يف  وال���زراع���ة، 

القت�شادية وال�شراعات والفي�شانات واجلراد 

عا�شفة  ت��ث��ري   19 ك��وف��ي��د  )ج��ائ��ح��ة(  والآن 

على  حتّققت  التي  املكا�شب  تعك�س  اأن  ميكن 

�شعيد الأمن الغذائي وكان اليمن البالغ عدد 

املجاعة  خطر  جت��اوز  مليونا   27 نحو  �شكانه 

قبل 18 �شهرا عندما تلّقت املنظمات الإغاثية 

مبالغ �شاهمت يف �شخ امل�شاعدات، لكن انت�شار 

قّل�س هذه  موؤّخرا  امل�شتجد  كورونا  فايرو�س 

امل�شاعدات معيدا �شبح املجاعة لأفقر دول �شبه 

اجلزيرة العربية درا�شة للمجل�س اأظهرت اأن 

واحدة من كل اأربع اأ�شر مينية متت مقابلتها، 

مهددة باجلوع بعد فقدان دخلها بالكامل منذ 

انت�شار كورونا بالبالد يف اأبريل املا�شي

لالأو�شاع يف  اأّن حتليال  املنظمات  وذك��رت 

133 قطاعا يف جنوب اليمن اأظهر زيادة مقلقة 

لالأ�شخا�س الذين يواجهون م�شتويات عالية 

من انعدام الأمن الغذائي احلاد

يواجهون  للذين  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ويبلغ 

اليمن نحو  الغذائي يف  الأم���ن  ان��ع��دام  خطر 

ع�شرة مالين بح�شب برنامج الأغذية العاملي

ع���دد  ي���رت���ف���ع  اأن  امل���ن���ظ���م���ات  وت����وّق����ع����ت 

الأ�شخا�س الذين يواجهون م�شتويات عالية 

من انعدام الأمن الغذائي احلاد من 2 مليون 

يف  املقبلة  ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  يف  مليون   3.2 اإىل 

حتليل  نتائج  ت�شدر  اأن  على  اليمن،  ج��ن��وب 

اآخ���ر يف م��ن��اط��ق ال�����ش��م��ال يف وق���ت لح���ق من 

العام احلايل وي�شهد اليمن منذ �شنوات اأ�شواأ 

الأمم  ق��ول  ال��ع��امل، ح�شب  يف  اإن�شانية  اأزم���ة 

الآلف  واأ���ش��ي��ب ع�شرات  قتل  وق��د  امل��ت��ح��دة. 

ونزح املالين عن منازلهم منذ بدء نزاع على 

ال�شلطة يف 2014

عندما اأراد املتمردون احلوثيون النقالب 

ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال�����ش��رع��ي��ة واأط���ل���ق���وا حملة 

اإي��ران متكنوا عربها من  بدعم ع�شكري من 

ال�شتيالء على البع�س من املناطق يف البالد 

من بينها العا�شمة �شنعاء

27 مليونا  �شكانه نحو  ع��دد  البالغ  اليمن 

جتاوز خطر املجاعة قبل 18 �شهرا

املتحدة  الأمم  جمعت  املا�شي،  يونيو  ويف 

اليمن  مل�شاعدة  املطلوب  املبلغ  ن�شف  ح��وايل 

والبالغ 2.41 مليار دولر يف موؤمتر للمانحن 

ا�شت�شافته ال�شعودية التي تقود يف هذا البلد 

ي�شاند  ع��رب��ي��ا  ع�����ش��ك��ري��ا  2015 حت��ال��ف��ا  م��ن��ذ 

احل��ك��وم��ة ال�����ش��رع��ي��ة امل���ع���رتف ب��ه��ا دول���ي���ا يف 

مواجهة النقالبين احلوثين

 لإلسراع في صفقة التبادل
 هل أصدر »الكابينت« اإلسرائيلي 

قرارًا بخطف قادة من حماس في غزة؟

 ماليين األطفال في اليمن إلى 
حافة الهاوية بسبب الجوع
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االنباط-وكاالت

لفان«:  »كحول  حزب  يف  م�سوؤولون  قال 

الإ�سرائيلية  احلكومة  �سقطت  حال  يف  اإنه 

بيي�ييسييبييب اإ�يييسيييرار رئييييي�ييس الييييييوزراء بيينييييياميين 

لعام  ميزانية  على  امل�سادقة  على  نتنياهو، 

واحد، فاإن بني غانت�س يجب اأن يحل مكان 

النتقالية،  احلييكييوميية  رئييا�ييسيية  يف  نتنياهو 

وذليييك وفييًقييا لتييفيياق الئيييتييياف احلييكييومييي 

الذي وقع عليه احلزبان

“يديعوت  �يييسيييحيييييييفييية  ملييييوقييييع  ووفيييييًقيييييا 

يف  الييتييوافييق  مت  فييقييد  اأحرنوت” الييعييرييية، 

اتيييفييياق الئييييتيييياف احليييكيييوميييي بييين حييزبييي 

ت�سكيل  على  “والليكود”  لفان”  “كحول 
احليييكيييومييية احليييالييييييية، واأنييييييه يف حييييال عيييدم 

امليييييزانييييية  بخ�سو�س  اتييفيياق  اإىل  الييتييو�ييسييل 

فاإن من �سيح�سم اخلاف رئي�س احلكومة 

باأعماله والقائم 

اأنيييه  لفان”،  “كحول  حييييزب  واأو�ييييسييييح 

الئيييتييياف احلييكييومييي على  التيييفييياق يف  مت 

ميزانية متعددة ال�سنوات، و لذلك يف حال 

رغبته  على  واأ�سر  التفاق  نتنياهو  نق�س 

فاإنه  واحييد  لعام  ميزانية  على  بامل�سادقة 

الأمر  ال�سبب يف �سقوط احلكومة،  �سيكون 

الذي ي�ستوجب دخول غانت�س ب�سكل فوري 

ملن�سب رئا�سة احلكومة

“كحول  حييزبييي  اأن  اإىل  الإ�يييسيييارة  وييييدر 

حييتييى  ييينييجييحييا  مل  و”الليكود”  لفان” 

املالية  امليييييزانييييية  على  بامل�سادقة  اللحظة 

يييتييم  اأنييييييه يف حيييييال مل  ، حيييييييث  لييلييحييكييوميية 

امليي�ييسييادقيية عييلييى امليييييزانييييية حييتييى تيياريييخ 25 

الكني�ست  حل  �سيتم  فاإنه  املقبل  اأغ�سط�س 

اأوتوماتيكي ب�سكل 

ويف ذات اليي�ييسييييياق، ذكيييرت و�ييسييائييل اعييام 

نييتيينييييياهييو ييينييوي المييتيينيياع عن  اأن  عييرييية، 

مل�سادقة   2020 للعام  العامة  امليزانية  طرح 

والييذهيياب   ، الكني�ست  وبييالييتييايل  احلييكييوميية، 

تيي�ييسييرييين   18 يف  جييييديييييدة  انيييتيييخيييابيييات  اإىل 

الثاين/ نوفمر املقبل

نتنياهو  ياأتي ذلك يف ظل اخلاف بن 

اأمنه، بيني غانت�س ، حول امليزانية،  ووزير 

ميزانية  اعتماد  نتنياهو  يطرح  حن  ففي 

ليييعيييام واحييييييد، ييي�ييسيير غييانييتيي�ييس عييلييى اإقيييييرار 

ميييييييزانييييييية ليييعيييامييين، وييينييبييغييي حيي�ييسييم هيييذا 

اأغيي�ييسييطيي�ييس  اآب/  24 مييين  اليييييي اخليييياف حييتييى 

�ييسيييييعييليين عن  الييكيينييييي�ييسييت  فيييياإن  واإل  املييقييبييل، 

حيييّل نييفيي�ييسييه تييلييقييائيييييا، ويييتييم حتييديييد مييوعييد 

لانتخابات

“هاآرت�س” عن م�سادر،  ونقلت �سحيفة 

حيث قالت اإنها حتدثت اإىل نتنياهو موؤخًرا 

اإىل مقربن  كما حتييدثييت  اليي�ييسيياأن،  هييذا  يف 

اإىل خلق حالة من  ي�سعى  الأخيير  اأن  منه، 

احلييكييومييي، من  الئييتيياف  داخيييل  الفو�سى 

الطريقة  “بهذه  باأنه  اجلمهور  اإثييارة  اأجل 

الييراأي  وتاأهيل  ال�ستمرار”  امل�ستحيل  من 

العام لتقبل فكرة حل احلكومة

ورّجحت ال�سحيفة اأن يرتاجع نتنياهو 

اأنيييهيييا لن  اإذا ميييا اقييتيينييع  عييين هيييذه الييفييكييرة 

تعمل وفًقا ملا خطط له ب�سبب امل�ستجدات 

املتوقعة خال املرحلة املقبلة، مع توا�سل 

بفرو�س  اليومية  الإ�سابات  ن�سبة  ارتفاع 

ت�سكيل حكومة  باأن  علما  امل�ستجد،  كورونا 

ا�ستمرت  �سيا�سية  اأزميية  بعد  جيياء  الييوحييدة 

اأكرث من 500 يوم و�سهدت ثاث انتخابات 

طيييوارئ  حيياليية  ظييل  يف  وت�سكلت  مييتييتييالييييية، 

ملواجهة جائحة كورونا

وبييحيي�ييسييب اليي�ييسييحيييييفيية، فييييياإن ميييا يييدفييع 

هو  اليي�ييسييييينيياريييو،  هييذا  تنفيذ  اإىل  نتنياهو 

املحكمة  اليييذي حييددتييه  الييزميينييي  اجلييييدول 

املييركييزييية يف مييدييينيية الييقييد�ييس ، ليي�ييسييرورة 

تيييبيييداأ  اأن  عيييليييى  فييي�يييسييياد،  بييتييهييم  حميياكييمييتييه 

يناير  الثاين/  كانون  يف  الإثباتات  مرحلة 

3 جل�سات  اإىل  ت�سل  بوترة مكثفة  املقبل، 

اأ�سبوعًيا

االنباط-وكاالت

هييياجيييم جيييو بييييايييييدن، املييير�يييسيييح الييدميييقييراطييي 

لنييتييخييابييات الييرئييا�ييسيية الأمييريييكييييية، الأربيييعييياء 22 

يوليو/متوز 2020، الرئي�س دونالد ترامب وا�سفاً 

للوليات  رئي�ساً  ي�سبح  عن�سري  اأول  باأنه  اإيييياه 

املتحدة، يف ت�سريحات ا�ستهجنتها ب�سرعة حملة 

ترامب الذي ي�سعى لفرتة ولية ثانية.

بايدن قال اإنه “لأمر مقزز للغاية” اأن ترامب 

ب�سرتهم،  لون  اأ�سا�س  على  النا�س  مع  “يتعامل 
واأ�سلهم القومي، ومن اأين جاوؤوا”.

اأي  يفعل  “مل  الدميقراطي:  املر�سح  اأ�ساف 

رئي�س ي�سغل املن�سب هذا قط... مل يفعل هذا اأي 

رئي�س جمهوري. ومل يفعله رئي�س دميقراطي. 

لدينا عن�سريون وهم موجودون و�سعوا لأن يكون 

لديهم رئي�س منتخب. وهو اأول من قام بذلك”.

الب�سرة  ذوي  عيين  بييايييدن  ت�سريحات  وجييياءت 

اليي�ييسييمييراء بعد اأيييييام  ميين تعهد امليير�ييسييح املحتمل 

لانتخابات الأمريكية عن احلزب الدميقراطي 

باأن ينهي حظر دخول مواطني دول اإ�سامية اإىل 

الوليات املتحدة يف اأول يوم لرئا�سته للباد اإذا 

جرى انتخابه للمن�سب.

اإذ طالب بايدن بالوقوف اإىل جانب الأقليات 

امل�سلمة حول العامل، وتابع: من الرائع اأن تتمكن 

جلو  للت�سويت  م�سلم  “مليون  جمييمييوعييتييكييم 

امل�سلمن  ميين  �ييسييوت  مليون  جمع  بايدن” ميين 

الرئا�سية  النييتييخييابييات  يف  لدعمي  الأمييريييكييييين 

ما  لنييتييزاع  مل�ساعدته  امل�سلمن  داعييييياً  املييقييبييليية، 

م” املوجود يف احلكومة الأمريكية،  و�سفه بي”ال�ُسّ

قائًا: “لنجعلها فرتة رئا�سية واحييدة لدونالد 

ترامب”.

رد حملة ترامب: فيما ردت كاترينا بر�سون، 

وهي من كبار م�ست�ساري حملة ترامب، وا�سفة 

“اإهانة لذكاء الناخبن  باأنها  ت�سريحات بايدن 

اجلميع...  “يحب  ترامب  اإن  وقالت  ال�سود”، 

ويعمل بجد لتمكن جميع الأمريكين”.

الأمريكين  الييروؤ�ييسيياء  ميين  عييدد  امتلك  كما 

الأمريكين  �سيا�سات منها قمع  اأيييدوا  اأو  عبيداً 

الأ�ييسييلييييين وعيييزل الأمييريييكييييين اليي�ييسييود. وقييالييت 

جامعة برين�ستون ال�سهر املا�سي اإنها حذفت ا�سم 

اجلامعة،  من  ويل�سون  وودرو  ال�سابق  الرئي�س 

ا�ستناداً اإىل تفكره و�سيا�ساته العن�سرية.

اأ�سبحت العن�سرية ق�سية رئي�سية مع  فيما 

ا�ستعال الحتجاجات ب�سبب مقتل اأمريكين من 

اأيييدي ال�سرطة  ال�سمراء عزل على  الب�سرة  ذوي 

يف اأعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل من ذوي 

ال�سمراء لقي حتفه عندما جثا �سابط  الب�سرة 

اأبي�س يف مينيابولي�س بركبته على عنقه لأكرث 

من ثماين دقائق.

اأما الرئي�س احلايل ترامب املنتمي اإىل احلزب 

اجلمهوري، ومناف�سه جو بايدن، نائب الرئي�س 

اليي�ييسييابييق، وامليير�ييسييح الييدميييقييراطييي يف انييتييخييابييات 

حن  من  التهامات  فيتبادلن  املقبلة،  الرئا�سة 

اإىل اآخر، وزادت حدة املواجهة بينهما منذ بداية 

اأزمة فرو�س كورونا امل�ستجد، التي يقول ترامب 

اإنه حقق فيها جناحاً كبراً، بينما يرى بايدن اأنه 

كان �سبباً يف تفاقم الأزمة.

االنباط-وكاالت

للكني�ست،  الييعيياميية  الهيئة  �ييسييادقييت 

“كورونا  امل�سمى  القانون  م�سروع  على 

جتييييياوز  ليييليييحيييكيييومييية  ييييتيييييييح  الكبر” 

ميي�ييسييادقيية اليي�ييسييلييطيية الييتيي�ييسييريييعييييية على 

فييرو�ييس  مبييواجييهيية  املتعلقة  اليييقيييرارات 

امل�ستجد كورونا 

وجرى الت�سويت عند منت�سف الليل 

النهائية،  بييالييقييراءات  الأربيييعييياء،  اأميي�ييس 

القانون  و�سوت ل�سالح مترير م�سروع 

ثييمييانييييية واربيييعيييون نييائييبييا، فيييييمييا �ييسييوت 

�سده خم�سة وثاثون

وميييينيييح هيييييذا اليييقيييانيييون �ييسيياحيييييات 

عن  الإعان  تت�سمن  للحكومة  وا�سعة 

و�سن  اجلائحة،  ظل  يف  الطوارئ  حالة 

قيييييود على  فيير�ييس  تييرمييي اىل  اأنييظييميية 

موافقة  على  احل�سول  دون  اجلمهور، 

لكني�ست ا

وبييييلييييغ اإجييييييمييييييايل عييييييدد الإ�ييييسييييابييييات 

 ،55695 اإ�سرائيل  يف  كييورونييا  بفرو�س 

جراء  ال�سحايا  ح�سيلة  بلغت  حن  يف 

الفرو�س 430 حالة وفاة

االنباط-وكاالت

اأفادت الوكالة اللبنانية لاأنباء، باأن 

تدريبات  يييجييري  الإ�ييسييرائيييييلييي  اجلي�س 

بالذخرة احلية عند احلدود اللبنانية 

اأعييييليييين اجلييييي�ييس  اجلييينيييوبييييييية، يف وقيييييت 

ع�سكرية  تعزيزات  اإر�ييسييال  الإ�سرائيلي 

اإىل املنطقة

ووفييييق الييوكيياليية فييقييد اأطييلييقييت دبييابيية 

14 قييذيييفيية قييييرب مييزرعيية  اإ�ييسييرائيييييلييييية 

ق�ساء  املحتلة،  �سبعا  مييزارع  يف  ب�سطرة 

حييا�ييسييبيييييا، اأثيييينيييياء تيييدرييييبيييات يييجييريييهييا 

اجلي�س الإ�سرائيلي بالذخرة احلية

ياأتي ذلك، بينما ذكر املتحدث با�سم 

اأدرعييي،  اأفيخاي  الإ�سرائيلي،  اجلي�س 

اأنه “نظرا لتقييم الو�سع، تقرر اإر�سال 

القيادة  اإىل  م�ساة  بقوات  معن  تعزيز 

الع�سكرية” ال�سمالية 

 13 ميييين جيييهيييتيييهيييا قييييالييييت الييييقيييينيييياة الييييييي

الييعييرييية، �ييسييبيياح اليييييوم اخلييمييييي�ييس، اإن 

اجلييييي�ييس قييييرر تييعييزيييز فيييرقييية اجلييليييييل، 

قوات  من  بوحدة  ال�سمالية،  باملنطقة 

املييي�يييسييياة، وذلييييييك يف اأعييييقيييياب تيييهيييدييييدات 

اهلل” “حزب 
اإن حالة  الييعييرييية،  الييقيينيياة  واأ�ييسييافييت 

يقظة وترقب ت�سود احلدود مع لبنان، 

رد  يييتييوقييع  الإ�ييسييرائيييييلييي  اجلييييي�ييس  واأن 

عنا�سره  اأحد  مقتل  اهلل” على  “حزب 
ب�سوريا  وقع  لإ�سرائيل  من�سوب  بهجوم 

قبل يومن

ردًا على التهديد بحل الحكومة والذهاب إلى االنتخابات.. »أزرق أبيض« غانتس سيحل مكان نتنياهو

 بايدن يستغل نقاط ضعف ترامب.. المرشح الديمقراطي بعد أن تودد للمسلمين يهاجم الرئيس ويتهمه بالعنصرية

 الكنيست يصادق على مشروع قانون »كورونا الكبير«

 في أعقاب استنفار حزب اهلل استعدادا للرد.. تطورات عسكرية تنذر بحرب وشيكة في الشرق االوسط

االنباط-وكاالت

قال الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي 

يف ذكيييرى ثيييورة 23 يوليو اإنيينييا مييا�ييسييون يف 

وملحمة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  روؤييية  تنفيذ 

امل�سرين  داعيا  قييوي،  لبناء وطيين  تنموية 

اإىل ال�سطفاف ملواجهة التحديات

واأ�ساف ال�سي�سي اأن ما يدور حولنا من 

احل�سا�سية  و�سديدة  اخلطورة  بالغة  اأمييور 

تتطلب اأن يكون امل�سريون جميعا على قلب 

رجييل واحييد واثقن يف قدرتهم على عبور 

الأزميييييات عييلييى اليينييحييو اليييذي يحفظ مل�سر 

اأمنها وي�سمن للم�سرين حقهم يف احلياة 

يف وطن م�ستقر وطن ي�سعى اأن تكون قيم 

للعاقات  اأ�سا�سا  وال�سام  والبناء  التعاون 

الإن�سانية بن كل ال�سعوب، تلك هي عقيدة 

م�سر الرا�سخة املبنية على احييرتام الآخر 

ملنع  املمكنة  اجلهود  كافة  لبذل  وال�ساعية 

ذاتييه،  الوقت  يف  ولكنها  ال�سراعات،  ن�سوب 

قييييادرة وقيييت احليياجيية عييلييى اتييخيياذ مييا يلزم 

من اإجييراءات حلماية حقوقها ومكت�سباتها 

التاريخية

وتابع ال�سي�سي اأن التهديدات التي تواجه 

اأمن م�سر القومي جتعلنا اأكرث حر�سا على 

امتاك القدرة ال�ساملة واملوؤثرة للحفاظ 

على حقوق ومكت�سبات ال�سعب وجتعل مين 

ا�سطفافنا الوطني اأمرا حتميا

قدر  اهلل  اأن  امل�سري  الرئي�س  واأ�ييسيياف 

لهذا اجليل اأن يواجه حتديات مل متر بها 

م�سر عر تاريخها احلديث

االنباط-وكاالت

حذر جمل�س الإفتاء الأعلى يف فل�سطن، 

من حماولة اإعادة اإغاق �سلطات الحتال 

امل�سجد  يف  الرحمة  باب  مل�سلى  الإ�سرائيلي، 

الأقييي�يييسيييى املييييبييييارك، �يييسيييواء بيييقيييوة اليي�ييسيياح، 

تييهييدف  اليييتيييي  الييقيي�ييسييائييييية  بييييالييييقييييرارات  اأو 

امل�سجد لا�ستياء على 

و�سدد “املجل�س” يف بيان له عقب جل�سة 

عقدها برئا�سة املفتي العام للقد�س والديار 

الأعلى  الإفتاء  جمل�س  رئي�س  الفل�سطينية 

ال�سيخ حممد ح�سن، يوم اخلمي�س، على اأن 

امل�سلمن ل يقرون ول يعرتفون بالقرارات 

يييلييتييزمييون  الحييتييالييييية ال�ييسييتييفييزازييية، ول 

كما  العبادة،  حرية  مع  تتعار�س  لأنها  بها، 

تتعار�س مع القوانن والأعراف الدولية

وحيييّميييل �ييسييلييطييات الحييييتييييال اليييييمييييينييييية 

بييي  اأي ميي�ييسييا�ييس  عيييين  اليييكييياميييلييية  املييي�يييسيييوؤولييييييية 

ما  وكييل  وبيياحيياتييه  وم�سلياته  “الأق�سى” 
املييرابييطيين واملييرابييطييات  اإليييييه، داعيييييا  ينتمي 

امل�سجد،  اإىل  الييو�ييسييول  ي�ستطيع  ميين  وكييل 

على اإعماره والعتكاف فيه حلمايته

الحتال  اإجيييراءات  “املجل�س”  و�سجب 

الييتييعيي�ييسييفييييية بيييحيييق امليييوؤ�يييسييي�يييسيييات املييقييد�ييسييييية 

والتي  الييقييد�ييس،  يف  الوطنية  وال�سخ�سيات 

ال�سيد  القد�س  حمافظ  اعتقال  اآخرها  كان 

العتقال  هذا  اأن  على  موؤكداً  غيث،  عدنان 

جييرمييية �ييسييد اأبييينييياء �ييسييعييبيينييا الييفييليي�ييسييطييييينييي، 

وانتهاك �سارخ للقانون الدويل والإن�ساين

جمييمييع  اإنييي�يييسييياء  عييلييى  املييي�يييسيييادقييية  واأدان 

ا�ييسييتيييييطيياين جيينييوب �ييسييور بيياهيير واأم طييوبييا، 

وهيييو  توظيف”،  “جممع  ميي�ييسييمييى  حتييييت 

ميي�ييسييروع ا�ييسييتيييييطيياين مييبييهييم غييير مييعييروف 

وتر�سيخ  الييتييهييويييد  اإىل  يييهييدف  التفا�سيل، 

�سم القد�س اإىل الحتال

تييتييعيير�ييس  امليييحيييتيييلييية  اليييقيييد�يييس  اإن  وقييييييال 

حلييمييليية تييهييويييد مييرجميية ومميينييهييجيية، من 

�سخمة  طيييرق  �سبكة  اإىل  ا�ييسييتيييييطيياين  بيينيياء 

وربط  بع�سها،  عن  العربية  الأحياء  لف�سل 

حميياولت  يف  ببع�س،  بع�سها  امل�ستوطنات 

الأميير  �سيا�سة  وفيير�ييس  عليها،  لا�ستياء 

الواقع

يف  �سعبنا  اأبيينيياء  “املجل�س” بييدور  واأ�ييسيياد 

وامليينيياطييق  ال�سمالية  وعيي�ييسييرة  بيتا  بييلييدتييي 

يييتيي�ييسييدون  الييذييين  جييميييييعييهييا،  الفل�سطينية 

ال�ستياء  املتطرفن  امل�ستوطنن  ملحاولت 

عييلييى اأرا�يييسيييييييهيييم، مييييوؤكييييدا �ييييسييييرورة حتييرك 

املجتمع الدويل لوقف ممار�سات الحتال

�ييسييركييتييي  قيييييييييام  “املجل�س”  واعيييييتييييير 

فل�سطن  ا�سم  ب�سطب  و”اآبل”  “جوجل” 
عن حمركات البحث، واإزالته عن خرائطها 

�سارخ  وا�ستبداله با�سم “اإ�سرائيل” عدوان 

على التاريخ والهوية الفل�سطينية، وانحياز 

اخلطوة  هييذه  اأن  مبيناً  لاحتال،  فا�سح 

جييييزء ميييين احليييييرب اليييتيييي تيي�ييسيينييهييا �ييسييلييطييات 

وثوابتنا  ق�سيتنا  على  و�سركاوؤها  الحتال 

ييل الحيييتيييال امليي�ييسييوؤولييييية  الييوطيينييييية كييمييا حييمَّ

خا�سة  املر�سى،  الأ�سرى  حياة  عن  الكاملة 

الأ�ييييسيييير امليييريييي�يييس كيييميييال اأبييييييو وعييييير الييييذي 

املنظمات  مطالبا  كييورونييا،  جائحة  اأ�ييسيييييب 

وموؤ�س�سات  الييدولييييية  احلقوقية  والييهيييييئييات 

ال�سريع  بالتدخل  العاملية،  الإن�سان  حقوق 

واإنقاذ حياته وعلى  والفوري لاإفراج عنه، 

جمل�س  دعييييا  “كورونا”  فيييرو�يييس  �ييسييعيييييد 

بالتعليمات  الييتييقيييييد  �يييسيييرورة  اإىل  الفيييتييياء 

ال�سحية التي ت�سدر عن اجلهات امل�سوؤولة، 

والليييتيييزام بيييالإجيييراءات الييوقييائييييية وارتييييداء 

الجتماعي،  والتباعد  والقفازات  الكمامات 

خيييا�يييسييية مييييع قيييييرب حيييليييول عيييييييد الأ�يييسيييحيييى 

العام يف ظل هذه  ياأتي هييذا  الييذي  املييبييارك، 

من  الكثرون  ب�سببها  حييرم  التي  اجلائحة 

اأداء فري�سة احلج

االنباط-وكاالت

عييي�يييسيييو   ، خييييييياليييييييد  تييييييييي�ييييسيييير  قييييييييييال 

الييلييجيينيية الييتيينييفيييييذييية مليينييظييميية الييتييحييرييير 

ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو   ، الفل�سطينية 

ليييليييجيييبيييهييية الييييدميييييقييييراطييييييييية لييتييحييرييير 

فل�سطن ، باأن اأ�سل الرهاب يف املنطقة 

له  مييدونيية  يف  وكتب  بامتياز  �سهيوين 

عييلييى مييواقييع الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي يف 

واليي�ييسييبييعيين لتفجر  الييرابييعيية  الييذكييرى 

فندق امللك داود يف القد�س يقول :

من  والع�سرين  الثاين  يف   : واأ�ساف 

كييان   1946 اليييعيييام  مييين  يييوليييييو   - متييييوز 

عملية  يف   ، داود  املييلييك  فيينييدق  تييفييجيير 

اإرهيييابييييييية نييفييذتييهييا ميينييظييميية الآرجييييييون 

عهد  اليييفييينيييدق يف  كييييان   . اليي�ييسييهيييييونييييية 

فل�سطن  عييلييى  الييريييطيياين  الإنيييتيييداب 

املييقيير الييرئييييي�ييسييي لييييياإدارة الييريييطييانييييية 

املدنية ، التي احتلت جناحه اجلنوبي . 

الرهاب ال�سهيوين و�سل اآنذاك ذروته 

عيينييدمييا ا�يييسيييدر ميينيياحيييييم بيييييجيين زعيييييم 

تعليماته  الرهييابييييية  الرجيييون  منظمة 

لي�سفر  للفندق  بن�سف اجلناح اجلنوبي 

وزائييرا  موظفا   91 مقتل  عن  التفجر 

41 عييربيييييا، و28  ميين املييدنييييين، بييييينييهييم 

الدمار  وكييان   ، يهوديا  و17   ، بريطانيا 

الهائل الذي اأحدثه التفجر يف الفندق 

الكبر، نتيجة طبيعية  ال�سحايا  وعدد 

لييلييتييطييور يف اليييعيييميييل الإرهيييييابيييييي الييييذي 

ال�سهيونية  الرهاب  منظمات  مار�سته 

 ، فل�سطن  يف  املييدنييييية  الأهييييداف  �سد   ،

املطاف،  نهاية  الفندق  ن�سف  يكن  ومل 

م�سرح  على  ظهر  نف�سه،  بيغن  فبف�سل 

املفخخة  اليي�ييسيييييارات  اأ�ييسييلييوب  الرهييييياب 

الرهييياب  ميينييظييمييات  ا�ستخدمتها  الييتييي 

اليهودي خال عامي 1947 1948

قائا  مييدونييتييه  خييالييد  تي�سر  وخييتييم 

بيجن  مناحيم  مركز  نظم  للمفارقة   :

ال�ستن  الذكرى  يف  موؤمترا  للدرا�سات 

يوليو  �سهر  نهاية  يف  الفندق  لتفجر 

نظمت  امليييوؤمتييير  هيياميي�ييس  وعييلييى   ،2006

زيييييارة اإىل الييفيينييدق مليين بييقييي عييلييى قيد 

احلييييييييياة ميييين اأفيييييييراد الرغيييييييون اليييذيييين 

�ييييسيييياركييييوا يف تييخييطيييييط وتييينيييفيييييييذ ذليييك 

العمل الرهابي ، حيث خاطب بنيامن 

العمل  امل�ساركن م�سيدا بذلك  نتنياهو 

حتلوا  منفذيه  بييان  ومدعيا  الإرهييابييي، 

بييييالأخيييياق اليييواجيييبييية عيينييدمييا اتيي�ييسييلييوا 

الفندق  يف  الييريييطييانييييين  بييامليي�ييسييوؤوليين 

�ستنفجر  قنبلة  وجيييود  ميين  وحييذروهييم 

امليييوؤمتييير  ذليييييك  وانيييتيييهيييى   . اليييفييينيييدق  يف 

بييو�ييسييع ليييوحييية تيييذكييياريييية عييلييى مييدخييل 

الييفيينييدق متييجييد ذليييك الييعييمييل الإرهييابييي 

، الأميييير الييييذي اآثييييار حييفيييييظيية اليي�ييسييفييارة 

عرت  الييتييي  اأبيييييب،  تييل  يف  الريطانية 

من  امللكة  جيياليية  حكومة  ا�ستياء  عيين 

اإحياء اإ�سرائيل لذكرى عمل اإرهابي، ل 

يختلف اثنان على طبيعته

السيسي يعلن عن تطور 
شديد الخطورة يهدد مصر

 القدس: مجلس اإلفتاء يحذر من إعادة 
إغالق االحتالل لمصلى باب الرحمة

 خالد: أصل االرهاب في المنطقة 
صهيوني بامتياز ونتنياهو أحد مشجعيه
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت

رف����ع ل��ي��ف��رب��ول ك����أ����س ال��رمي��رل��ي��ج 

خ������ص��ة  اح��ت��ف���ل��ي��ة  يف  الأوىل،  ل���ل���م���رة 

�ص�حبته�  الأنفليد،  ملعب  على  اأقيمت 

التغلب  ع��ق��ب  وذل���ك  ال��ن���ري��ة،  الأل���ع����ب 

ع��ل��ى ت�����ص��ي��ل�����ص��ي ب��ن��ت��ي��ح��ة 5-3.وا����ص���ت���ل���م 

ج������وردان ه��ن��در���ص��ون، ق���ئ��د ل��ي��ف��رب��ول، 

ل��ي��ف��رب��ول ال�صر  اأ���ص��ط��ورة  ال��ك���أ���س م��ن 

ك��ي��ن��ي داجل���ل���ي�������س، ل���رف���ع ه��ن��در���ص��ون 

ال��ك���أ���س ال��غ���ئ��ب��ة ع���ن خ���زائ���ن ل��ي��ف��رب��ول 

و���ص��ط غ��ي���ب جم�هري  ع���ًم���،   30 م��ن��ذ 

الدوري  بلقب  ليفربول  وتوح  امللعب.  يف 

ق��ب��ل 7 ج����ولت م��ن ال��ن��ه���ي��ة، وحت��دي��ًدا 

عندم�  امل��صي،  حزيران/يونيو   25 ي��وم 

�صيتي.  م�ن�ص�صرت  على  ت�صيل�صي  تغلب 

وي��ع��د داجل��ل��ي�����س اآح����ر م����درب ت���وج معه 

يف  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  بلقب  ليفربول 

تع�قد  من  وه��و   ،)1990  -1989( مو�صم 

�صندرلند يف  مع هندر�صون من �صفوف 

بلقب  توج  ليفربول  اأن  يذكر   .2011 ع�م 

هذا  ولكن  م��رة،   19 الإجنليزي  ال��دوري 

ع�صر  يف  ب�للقب  ل��ه  الأول  التتويج  ه��و 

الرميرليج.

70

�صلط عد�صة ك�مرة 

ه�تفك على الب�ركود

لرتى اأخب�ر »الري��صة« 

يف املوقع اللكرتوين

 ليفربول يحتفل باللقب الغائب

 أومتيتي خارج حسابات برشلونة

 خسارة معان امام الجزيرة بهدفين

 صالح يحقق الحلم

مدريد – وكاالت

ك�����ص��ف ن������دي ب��ر���ص��ل��ون��ة ف��ع��ل��ي��� ع��ن 

م�ص�كله  م��ن  للتخل�س  اجل����دة  ن��واي���ه 

يف  رئي�صي�  �صبب�  ك�نت  التي  الدف�عية 

ت��ع��ره ط����وال امل��و���ص��م اجل������ري. واأف�����د 

اإدارة  ب������أن  اإ����ص���ب����ين،  ���ص��ح��ف��ي  ت��ق��ري��ر 

ال����ن�����دي ال���ك���ت����ل���وين، اأب���ل���غ���ت امل���داف���ع 

ال��ف��رن�����ص��ي ���ص���م��وي��ل اأوم��ت��ي��ت��ي ب����أن ل 

ال��ف��ري��ق، لي�صبح  ل��ه يف ���ص��ف��وف  م��ك���ن 

عملي� خ�رج ح�ص�ب�ت بلوجران� للمو�صم 

من  للعديد  اأومتيتي  وتعر�س  املقبل. 

مم�   ،2018 م��ون��دي���ل  عقب  الإ���ص���ب���ت 

لفرتات  بر�صلونة  مب�ري�ت  ع��ن  اأب��ع��ده 

عبئ�  م�����ص���رك���ت��ه  مثلت  بينم�  ط��وي��ل��ة، 

اأخ��ط���ئ��ه  ال��ف��ري��ق، ب�صبب  ع��ل��ى  دف���ع��ي��� 

امل���وؤث���رة.وب���ح�������ص���ب ���ص��ح��ي��ف��ة ���ص��ب��ورت 

ال��ك��ت���ل��ون��ي��ة، ي��ع��د جت��دي��د خ��ط ال��دف���ع 

اإدارة  ل�����دى  اأول�����وي�����ة  ال�������ص���ي���ف،  ه�����ذا 

ب��ر���ص��ل��ون��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت ع���دة ق����رارات 

�ص�مويل  اأن  اأب���رزه����  الجت�����ه،  ه���ذا  يف 

اأوم��ت��ي��ت��ي ل���ن ي�����ص��ت��م��ر م���ع ال��ف��ري��ق يف 

بر�صلونة  اأن  اإىل  املقبل.واأ�ص�رت  املو�صم 

منح ال�صوء الأخ�صر لأومتيتي للبحث 

ع��ن ن����ٍد ج��دي��د ه���ذا ال�����ص��ي��ف، ويعتر 

اخل���ي����ر الأف�������ص���ل ل��ك��ا ال��ط��رف��ن هو 

البيع.

�صتكون  اإيط�لي�  اأن  التقرير  اأو���ص��ح 

اأومتيتي،  ل�صت�ص�فة  الأق��رب  الوجهة 

بو�صول  ن�بويل  حيث ترحب فرق مثل 

امل�����داف�����ع ال���ف���رن�������ص���ي، ال������ذي اأج����ه����زت 

الإ�ص�ب�ت على م�صرته يف ك�مب نو.

االنباط – عمان

ف����ز ف��ري��ق اجل���زي���رة ع��ل��ى م��ع���ن، 

ال���ع���ط����ر وع��ل��ى  ب��ث��ن���ئ��ي��ة ع���ب���د اهلل 

ال���ع���ل���وان، يف امل����ب�����راة ال���ودي���ة ال��ت��ي 

ج��م��ع��ت��ه��م��� ����ص���م���ن حت�����ص��رات��ه��م��� 

دوري  ب����ط����ول����ة  يف  ل����ل����م���������ص�����رك����ة 

امل���ح���رتف���ن ل���ك���رة ال����ق����دم، وال�����ذي 

ي��ن��ط��ل��ق ال�������ص���ه���ر امل���ق���ب���ل. و���ص��ك��ل��ت 

امل���ب����راة ف��ر���ص��ة مل���درب���ي ال��ف��ري��ق��ن، 

والوقوف  الاعبن،  ق��درات  ملع�ينة 

بطولة  ل�صتئن�ف  ج�هزيتهم  على 

ال�����دوري. وت���أت��ي ا���ص��ت��ع��دادات مع�ن 

ب��ب��ط��ول��ة  م���رة  ي�����ص���رك لأول  ال����ذي 

���ص��ب���ب  مل��واج��ه��ة  امل��ح��رتف��ن،  دوري 

املقبل،  اآب/اأغ�صط�س   4 ي��وم  العقبة 

ب�لزرق�ء،  حممد  الأمر  ا�صت�د  على 

فيم� يواجه اجلزيرة يف اليوم الت�يل 

���ص��ح���ب ع��ل��ى ا���ص��ت���د امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ب�لقوي�صمة. الث�ين 

بطولة  يف  م�صواره  مع�ن  وا�صتهل 

الدوري، بتحقيق الفوز على ال�صلط 

مع  اجل���زي���رة  ت��ع���دل  بينم�   ،)0-1(

احل�صن اإربد )2-2(.

لندن – وكاالت

جنم  ���ص��اح  حممد  امل�صري  ح��ر���س   

ل��ي��ف��رب��ول، ع��ل��ى ال��ظ��ه��ور ب�����ص��ك��ل مميز 

يف اح���ت���ف����لت ال����ري����دز ب��ل��ق��ب ال�����دوري 

الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت���ز.وظ��ه��ر ���ص��اح، وهو 

على  احل�صول  اأث��ن���ء  م�صر،  علم  يحمل 

اأن يرفع  ق��ب��ل  ال��رمي��رل��ي��ج،  م��ي��دال��ي��ة 

والعلم  املمت�ز،  الإجنليزي  الدوري  ك�أ�س 

على كتفيه. وح�صل لعبو ليفربول على 

ك���أ���س وم��ي��دال��ي���ت ال����دوري الإجن��ل��ي��زي 

املمت�ز، عقب الفوز على ت�صيل�صي . ويعد 

لقب الرميرليج هذا املو�صم، هو الأول 

ع�ًم�.   30 غي�ب  بعد  ليفربول،  ت�ريخ  يف 

وع���ر جن��م ال���ري���دز حم��م��د ���ص��اح عن 

���ص��ع���دت��ه ب��ت��ح��ق��ي��ق ل��ق��ب ال��رمي��رل��ي��ج، 

ي��ب��ل��غ ه��ذا  اأول لع����ب م�����ص��ري  وك���ون���ه 

الإجن�����ز. وق����ل ال��ف��رع��ون امل�����ص��ري عر 

احل��ل��م  “قلته�..  ت��وي��رت:  ع��ل��ى  ح�����ص���ب��ه 

حقيقة”. اأ�صبح 

للغ�ية  موؤثًرا  عن�صًرا  �صاح  ويعتر 

الرميرليج،  بلقب  ليفربول  تتويج  يف 

 10 ه����دًف�����، و����ص���ن���ع   19 ���ص��ج��ل  ب���ع���دم���� 

حقق  �صاح  اأن  ب�لذكر  جدير  اآخ��ري��ن. 

هي،  الآن  حتى  بطولت   4 ليفربول  مع 

الأوروب��ي،  ال�صوبر  اأوروب���،  اأبط�ل  دوري 

ك������أ������س ال�����ع������مل ل�����اأن�����دي�����ة وال����������دوري 

املمت�ز. الإجنليزي 

االنباط - عمان

اح����رز لع���ب م��ن��ت��خ��ب��ن��� ال��وط��ن��ي عمر 

الدولية  البطولة  الث�ين  يف  املركز  قرادة 

الث�نية لرفع�ت القوة التي اق�مه� الحت�د 

ال������دويل ل���اأث���ق����ل ل��ل��م��ع��وق��ن ع���ن ب��ع��د 

واح��رزت   ،2020  /6/ 21-8 الفرتة  خ��ال 

احل��ج���ج   ث���روة  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  لع��ب��ة 

اللجنة  وك�نت  ب�لبطولة.  الث�لث  املركز 

ال��ب���رامل��ب��ي��ة الردن����ي����ة ن�����ص��ب��ت مب�����ص���رك��ة 

يف  للم�ص�ركة  واحل��ج���ج   ق��راده  الاعبن 

ال��ب��ط��ول��ة وال��ت��ي اق��ي��م��ت ع��ن ب��ع��د ب�صبب 

ظ����روف ج���ئ��ح��ة ك���ورون����، ح��ي��ث ق����م كا 

ال���اع���ب���ن ب���رف���ع����ت ال����ق����وة م����ن ���ص���ل��ة 

الرفع�ت  م��ن  لقط�ت  واأر���ص��ل��ت  ال��ت��دري��ب 

للعبة. ون�صر الحت�د  الدويل  اإىل الحت�د 

و�صه�دات  البطولة  نت�ئج  للعبة  ال���دويل 

ال���اع���ب���ن امل�������ص����رك���ن وت��رت��ي��ب��ه��م ع��ل��ى 

م��وق��ع��ه الل����ك����رتوين ال��ر���ص��م��ي. وك���ن��ت 

ال��اع��ب��ن  ال��ب���رامل��ب��ي��ة ق��د زودت  ال��ل��ج��ن��ة 

من�زلهم  يف  للتدريب�ت  الازمة  ب�ملعدات 

ب��صراف  تدريبي�  برن�جم�  لهم  وو�صعت 

للمح�فظة  بعد  عن  ه��ال  عي�صى  امل��درب 

م�صتواهم  ورف���ع  ال��ب��دن��ي��ة  لي�قتهم  ع��ل��ى 

الفني.

و����ص���ي���ق���ي���م الحت����������د ال���������دويل ل��ل��ع��ب��ة 

ب��ط��ول��ة ج���دي���دة ع���ن ب��ع��د حت����دد لح��ق��� 

بت�صمية  الب�راملبية  اللجنة  اإدراة  و�صتقوم 

خاله�  للم�ص�ركة  جدد  ولعب�ت  لعبن 

ب�لتن�صيق مع املدرب هال.

ك����ن���� ق��د  ق������راده واحل����ج�����ج  اأن  ي���ذك���ر 

���ص��م��ن��� م�����ص���رك��ت��ه��م��� ب��ب���رامل��ب��ي��ك ط��وك��ي��و 

2020 والتي مت ت�أجيله� حتى 2021 ب�صبب 

منتخبن�  لع����ب  ك����ورون�����.وك�����ن  ج���ئ��ح��ة 

املركز  حقق  خط�ب  الكرمي  عبد  الوطني 

الأول يف البطولة الأوىل عن بعد، واحرز 

ال�صبلي  جميل  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  لع��ب 

املركز اخل�م�س.

 االنباط – عمان

���ص��ب���ح   9.30 ال�����ص���ع��ة  ع��ن��د  ي��ن��ط��ل��ق 

اليوم اجلمعة �صب�ق الدرفت – اجلولة 

ل�����ص��ب���ق���ت  الأردن  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 

ال���درف���ت يف ح��ل��ب��ة ���ص��وف��ك�����س – م���رك���، 

من دون جمهور يف ظل ج�ئحة كورون�،  

للحف�ظ على �صامة اجلمهور، وينظم 

ال�����ص��ب���ق الأردن���ي���ة ل��ري������ص��ة ال�����ص��ي���رات،  

مب��صرة  ال�صب�ق  من�ف�ص�ت  نقل  و�صيتم 

ال��رق��م��ي��ة عر  اململكة  ق��ن���ة  م��ن خ���ال 

على  وفي�صبوك”.وي�صرف  “يوتيوب 
اأن�س  من  املكونة  احلك�م  جلنة  ال�صب�ق 

بي�صتو )رئي�ص�( والأع�ص�ء اأمين النج�ر 

ول��ي��ث ال�����ص��ري��ف وع��م��ر زع����رور وي��دي��ر 

على   وي��ج��ب   .. حزينة  مو�صى  ال�صب�ق 

ال�صي�نة   ف��ري��ق  واأع�����ص���ء  امل��ت�����ص���ب��ق��ن 

الل���ت���زام ب����رت���داء ال���ق���ف����زات امل��ن������ص��ب��ة  

اآم�ن  والكم�م�ت واحلف�ظ على م�ص�فة 

وع����دم الخ���ت���اط م���ع ال���ف���رق وت��وف��ر 

موقع  داخ��ل  والتنظيف  التعقيم  م��واد 

ال�����ص��ي���ن��ة اخل������س ب��ه��م، ط���وال ال��وق��ت 

ال�صب�ق  موقع  بدخول  لهم  ي�صمح  ولن 

م��ن دون ارت����داء ال��ق��ف���زات وال��ك��م���م��ة، 

2 مرت  تقل عن  م�ص�فة ل  ت��رك  ويجب 

يف  امل�ص�ركة  ال��ف��رق  �صي�نة  م��واق��ع  ب��ن 

املت�ص�بق  على  ال�صي�نة.ويجب  موقف 

املرور عند  اإذن  ارتداء �صوار  الت�أكد من 

دخ����ول م���وق���ع ال�����ص��ب���ق وع����دم م���غ����درة 

اإىل  ال�����ص��ب���ق  م���دي���ر  اإذن  دون  امل���وق���ع 

ح��ن ان��ت��ه���ء ال�����ص��ب���ق. ���ص��ب���ق  ال��درف��ت 

يف  كبرا  حتدي�  ي�صكل  ذاته  بحد  الأول 

ل�صب�ق�ت  الأردن  بطولة  ج���ولت  اأوىل 

الدرفت، واملن�ف�صة بن الأبط�ل �صتكون 

ه���ي الأق������وى يف ح��ل��ب��ة ���ص��وف��ك�����س، من 

اأوىل  ون��ي��ل  ال��ت��ت��وي��ج  ب��ل��وغ من�صة  اأج���ل 

ال�صب�ق  ويتكون  الأردن،  بطولة  نق�ط 

 13 لأف�صل  ث�لثة  وجولة  جولتن  من 

نتيجة يف اجلولتن الأوىل والث�نية.

امل�ص�ركون يف ال�صب�ق  حممد الفقه�ء 

اجلب�يل  اأحمد    .)30 ايه  دبليو  ام  )بي 

ع�����ص���م   -  )13 ا�����س  ���ص��ي��ل��ف��ي���  )ن��ي�����ص���ن 

30( - جم�هد  اجلمل )بي ام دبليو ايه 

 .)36 اي����ه  دب��ل��ي��و  ام  )ب����ي  ال��ب��ي��ت��م��وين 

 .46 - اأن�������س  احل��ل��و )ب���ي ام دب��ل��ي��و اي���ه 

 .)30 - ي������ص��ر احل��ل��و )ب���ي ام دب��ل��ي��واي��ه 

 .)30 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  راك���ن لطفي   -

 -  )30 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  اأحمد  ب��صم   -

دبليو  ام  )ب��ي  اجل��ب���يل  مو�صى  حممود 

30(. ف�ر�س �صرار )بي ام دبليو ايه  ايه 

اي��ه  دب��ل��ي��و  ام  )ب��ي  ت��ف���ح��ة  قي�س   -.)30

تي  جي  )تويوت�  �صرور  خمي�س   -  .)30

86(. - وف� بطة ) بي ام ايه 36 ام 3(. - 

نه�ر املزاودة )بي ام دبليو 318(. فرا�س 

اأ�صكون�(. - موؤيد يو�صف )  هنية )اأوبل 

األتيم�(. ني�ص�ن 

االنباط – عمان

اط�����ل�����ق احت����������د ك�������رة ال������ق������دم، م�����ب������درة 

ت��ه��دف  وال���ت���ي  امل�������ص���ت���دام���ة،  “الت�صدي” 
ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى اب�������رز ال��ق�����ص���ي��� 

قط�ع�ت  خمتلف  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي���ت 

لحت�د  الع�م  المن  املحلي.واأكدت  املجتمع 

ك���رة ال���ق���دم، ���ص��م��ر ن�����ص���ر، ان ���ص��م��و الم��ر 

التنفيذية  الهيئة  رئي�س  احل�صن،  بن  علي 

ب�مل�صوؤولية  ك��ب��راً  اهتم�م�ً  ي��ويل  ل��احت���د، 

الج��ت��م���ع��ي��ة، واب����راز دور ال��ري������ص��ة، وك��رة 

ت�صليط  يف  اخل�����ص��و���س،  وج���ه  ع��ل��ى  ال���ق���دم 

الرئي�صية،  والتحدي�ت  الق�ص�ي�  ال�صوء على 

حتمل  ال���ق���ط����ع����ت.وا����ص����ف���ت:  خم��ت��ل��ف  يف 

للمجتمع  وا�صحة  ر�ص�ئل  امل�صتدامة  املب�درة 

وت��ت��ن���ول  رئي�صية،  مف�هيم  جت�صد  امل��ح��ل��ي، 

خم��ت��ل��ف ال��ق�����ص���ي��� امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي حت��ت���ج 

ل��� ال��ت�����ص��دي، وت�����ص���م��ن ال��ق��ط���ع ال��ري������ص��ي، 

وا����ص���رة ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س، 

التحدي�ت،  خمتلف  جم�بهة  على  للرتكيز 

وتعزيز �صبل جت�وزه�.

تت�صمن  امل���ب����درة  ان  اىل  ن�����ص���ر،  ول��ف��ت��ت 

ف���ع����ل���ي����ت ري��������ص���ي���ة جم��ت��م��ع��ي��ة، ت�����ص��ه��م يف 

“الت�صدي”،  ل�  الرئي�صية  الر�ص�ئل  اي�ص�ل 

وت������ع������زز م������ق������دار ال������وع������ي ل�������دى خم��ت��ل��ف 

القدم  ك��رة  لعبة  ت���أث��ر  وم���دى  ال��ق��ط���ع���ت، 

يف  اليج�بي  التغير  اح��داث  على  واأرك�نه�، 

وت�بعت:  ب�ملجتمع.  احل��ي��وي��ة  امل��ح���ور  ك���ف��ة 

املو�صم،  ه��ذا  يف  ع�تقه�  على  امل��ب���درة  ت���أخ��ذ 

ال��ق�����ص���ي��� وال��ت��ح��دي���ت ال��ت��ي ت���واج���ه ارك����ن 

تر�صيخ  على  ال��ت���أك��ي��د  م��ع  ال��ق��دم،  ك��رة  لعبة 

القدم  ان كرة  رئي�صية، يف مقدمته�  مف�هيم 

ي�صكل  حيوي،  اقت�ص�دي  قط�ع  وه��ي  مهنة، 

ال�صر  م��ن  للعديد  الوحيد  ال��دخ��ل  م�صدر 

خ��ال  ك��ب��ر  ب�صكل  ت�����ص��رر  وق���د  الردن،  يف 

ج�ئحة كورون�، حيث يعمل يف هذه املنظومة 

ل��دى  م�صجل  2500 حم���رتف  ع��ن  ي��زي��د  م��� 

ب��ن لع��ب وم��درب وحكم واداري.  الحت����د، 

كم� ا�ص�رت اىل ان ارك�ن كرة القدم الردنية، 

مم���ن ل ي��ع��م��ل��ون يف ق���ط����ع����ت اخ������رى، مل 

م�  اجل���ئ��ح��ة،  خ��ال  دع��م  اي  على  يح�صلوا 

�ص�عف من حجم التحدي�ت التي تواجههم، 

امل��ب���درة،  لط��اق ه��ذه  دفعن�  ال��ذي  “المر 
حقوق  وتعزيز  الب�صري  امل���ل  راأ����س  حلم�ية 

ال��ع���م��ل��ن يف ال��ق��ط���ع ال��ري������ص��ي، ك��ج��زء ل 

واملجتمع،  القت�ص�د  تنمية  رك�ئز  يتجزاأ من 

امل�����ص��وؤول��ي��ة الأخ��اق��ي��ة التي  ب���ل���ص���ف��ة اىل 

تقع على ع�تق اجلميع”.

 نتائج مميزة لمنتخب رفع االثقال البارالمبي

 صراع كبير على لقب سباق الدرفت األول

 مبادرة التصدي جديد اتحاد الكرة
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بتوجيهات  من محمد بن راشد 
»طيران اإلمارات« تغطي تكاليف »كوفيد-19« الطبية والحجر

 للمسافرين من وإلى دولة اإلمارات وحول العالم

 الثعالب والبشر.. سلوك لم يتغير منذ 42 ألف عام

»أسئلة إلى السماء«.. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

االنباط-دبي

 بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع���اه 

اأطلقت ط��ران الإم���ارات مبادرة رائ��دة  اهلل، 

ال���دويل.  ال��ث��ق��ة بال�شفر  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 

على  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  امل���ب���ادرة  وتت�شمن 

مل�شافريها  جمانية  تغطية  ال��ع��امل،  م�شتوى 

ت�����ش��م��ل ت��ك��ال��ي��ف ال���ع���اج ال��ط��ب��ي واحل��ج��ر 

على  �شفرهم  عند  ب�”كوفيد19-”  املتعلقة 

رح����ات ال��ن��اق��ل��ة م��ن واإىل دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة وحول العامل.

الإم���ارات  لعماء ط��ران  امل��ب��ادرة  وتتيح 

اإمكانية  مع  تامة،  بثقة  ال�شيف  هذا  ال�شفر 

حتى  الطبية  نفقاتهم  ب��ا���ش��رداد  املطالبة 

ال�شحي  احلجر  وتكاليف  يورو  األف   150
14 يوماً، يف  مل��دة  ي��ورو يومياً   100 مببلغ 

“كوفيد19-” اأثناء  ب�  ت�شخي�شهم  مت  حال 

�شفرهم بعيداً عن بلدانهم.

اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  وق���ال 

التنفيذي  الرئي�س  الأعلى  الرئي�س  مكتوم، 

“نعمل  وامل���ج���م���وع���ة:  الإم���������ارات  ل���ط���ران 

بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  وفق 

بتعزيز  �شموه  وتوجيهات  مكتوم،  اآل  را���ش��د 

يقني  ع��ل��ى  ون��ح��ن  ال�����دويل،  بال�شفر  ال��ث��ق��ة 

اإع��ادة  ال�شفر مع  اإىل  يتوقون  النا�س  اأن  من 

لكنهم  تدريجياً،  ح��دوده��ا  فتح  ال��ع��امل  دول 

ين�شدون املرونة والثقة يف حالة حدوث �شيء 

خ��ارج  ومكوثهم  �شفرهم  اأث��ن��اء  متوقع  غ��ر 

بلدانهم”.

واأ�شاف �شموه: “و�شعت طران الإمارات 

ت��داب��ر واإج�����راءات وقائية واح��رازي��ة على 

وال�شامة  النظافة  ل�شمان  امل�شتويات  كافة 

العميل، كما حّدثت  يف كل خطوة من رحلة 

الآن،  اأم���ا  امل��رون��ة.  ���ش��روط احل��ج��ز لتوفر 

بتوفر  ال��ت��ايل،  امل�شتوى  اإىل  نرتقي  ف��اإن��ن��ا 

ت��غ��ط��ي��ة جم��ان��ي��ة ل��ع��م��ائ��ن��ا ت�����ش��م��ل ن��ف��ق��ات 

احل��ج��ر  وت���ك���ال���ي���ف  ال��ط��ب��ي��ة  كوفيد19- 

�شخم  ا�شتثمار  اإن��ه   �شفرهم.  عند  ال�شحي 

من جانبنا، لكننا ن�شع عماءنا اأوًل، ونثق يف 

التي متنحهم  املبادرة  بهذه  اأنهم �شرحبون 

الثقة وت�شجعهم على اتخاذ قرار ال�شفر”.

تغطية “كوفيد19-” لل�سفر 

الدويل لأول مرة

ت������ق������دم ط�����������ران الإم�������������������ارات ت���غ���ط���ي���ة 

املتعلقة  ال��ط��ب��ي واحل���ج���ر  ال���ع���اج  ت��ك��ال��ي��ف 

بغ�س  ل��ع��م��ائ��ه��ا  جم��ان��اً  ب�”كوفيد19-” 

ال��ت��ي  ال�����درج�����ة  اأو  ع����ن وج���ه���ت���ه���م  ال���ن���ظ���ر 

على  التغطية  هذه  وت�شري  فيها،  ي�شافرون 

الفور جلميع العماء الذين ي�شافرون على 

)ت�شرين  اأكتوبر   31 حتى  الناقلة  رح��ات 

يف  الأوىل  الرحلة  )اكتمال   2020 الأول( 

تبقى  و�شوف   .)2020 اأكتوبر   31 قبل  اأو 

التغطية �شارية ملدة 31 يوماً بدءاً من �شفر 

اأن العماء  اأول قطاع من الرحلة، ما يعني 

ميكنهم ال���ش��ت��م��رار يف ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا 

اإىل مدينة  �شفرهم  تابعوا  لو  ال�شمان حتى 

اأخرى بعد و�شولهم اإىل وجهتهم مع طران 

الإمارات.

التغطية  الإم����ارات توفر  وت��ب��داأ ط��ران 

الإع��ان،  ه��ذا  ف��وراً من حلظة  للم�شافرين 

اإ�شابته  ت�شخي�س  يتم  عميل  اأي  على  وم��ا 

ب�”كوفيد19-” اأثناء �شفره �شوى الت�شال 

ب���خ���ط ����ش���اخ���ن خ����ا�����س ل��ت��ل��ق��ي امل�������ش���اع���دة 

والتغطية. ول يحتاج العماء اإىل الت�شجيل 

اأو ملء اأي مناذج قبل �شفرهم، كما اأنهم غر 

ملزمني با�شتخدام هذه التغطية.

وت����وف����ر ط������ران الإم����������ارات رق�����م اخل���ط 

ال���������ش����اخ����ن وت����ف����ا�����ش����ي����ل ت���غ���ط���ي���ة ن���ف���ق���ات 

ال�شحي  واحل��ج��ر  الطبية  “كوفيد19-” 
www.emirates. ال�����راب�����ط:  ع����ر 

.com/COVID19assistance

االنباط-وكاالت

وجد حتليل لعظام احليوانات املوجودة 

يف اأملانيا، اأن اأ�شاف الثعالب كانت تعي�س 

على بقايا الإن�شان منذ اأكرث من 40 األف 

عام، مما ي�شر اإىل اأن �شلوكها احلايل مل 

يتغر منذ ع�شرات الآلف من ال�شنني.

ال��ت��ي �شلطت  وح�����ش��ب درا����ش���ة ح��دي��ث��ة 

“مرو”  ����ش���ح���ي���ف���ة  ال���������ش����وء  ع���ل���ي���ه���ا 

نتفاجاأ  اأن  يجب  “ل  ف��اإن��ه  الريطانية، 

و�شط  تنت�شر  اليوم  الثعالب  ن�شاهد  حني 

كانت  لأنها  غذائها،  عن  للبحث  القمامة 

تفعل ذلك منذ وقت طويل جدا”.

ن�������ش���رت مب��ج��ل��ة  ال���ت���ي  ال����درا�����ش����ة  ويف 

ك��ري�����س  اخل��ب��ر  ك�����ش��ف  وان”،  “با�س 
ب���وم���ان م���ن ج��ام��ع��ة ت��وب��ي��ن��غ��ن الأمل��ان��ي��ة 

ال��ب�����ش��ر  ب����ني  ال����ع����اق����ة  اأن  وزم������������اوؤه، 

والثعالب رمبا بداأت يف الع�شور القدمية.

ت���اأك���د ه��ذا  “يف ح���ال  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 

احليوانات  ه��ذه  تكون  اأن  فيمكن  الأم���ر، 

الإن�����ش��ان يف  ح��ي��اة  م��وؤ���ش��رات مفيدة على 

املا�شي”.

وق�������ارن ال���ب���اح���ث���ون ن�������ش���ب ال���ك���رب���ون 

وال���ن���ي���روج���ني ب���ني ب��ق��اي��ا ال���ع���دي���د من 

جنوب  يف  والعا�شبة  الاحمة  احليوانات 

غ���رب اأمل���ان���ي���ا، ال��ت��ي ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا اإىل 

الع�شر احلجري.

ووج����دوا اأن���ه يف امل��واق��ع الأث��ري��ة التي 

يزيد عمرها عن 42 األف �شنة، كان غذاء 

كان  كما  الب�شر،  لغذاء  م�شابها  الثعالب 

�شلوكها �شبيها مبا يحدث الآن.

على  تتغذى  كانت  الثعالب  اأن  وذك��روا 

بقايا طعام الإن�شان.

النتائج  “اأظهرت  ال��درا���ش��ة:  يف  وج��اء 

منطقة  يف  ال�����ش��ك��ان  ع����دد  زاد  ك��ل��م��ا  اأن����ه 

معينة، زاد تكيف الثعالب معهم”.

االنباط-وكاالت

اأط��ل��ق��ت ال�����ش��ني م�����ش��ب��ارا غ��ر م��اأه��ول 

لها  م�شتقلة  م��ه��م��ة  اأول  يف  امل���ري���خ،  اإىل 

لزيارة كوكب اآخر، حماولة ت�شدر امل�شهد 

يف الف�شاء وا�شتعرا�س قدراتها وطاقاتها 

التكنولوجية.

12:41 بالتوقيت املحلي  ويف ال�شاعة 

ان��ط��ل��ق  غ��ري��ن��ت�����س(،  ب��ت��وق��ي��ت   0441(

5 واي  “لونغ م��ار���س  ���ش��اروخ م��ن ط��راز 

4”، حاما امل�شبار من مركز الإطاق يف 
باإقليم هاينان جنوبي الباد. وينت�شانغ 

وم���ن امل��رت��ق��ب اأن ت��وؤك��د ال�����ش��ل��ط��ات يف 

عملية  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����ش��اع��ات 

الإطاق متت بنجاح.

وتاأمل ال�شني من خال هذه اخلطوة 

ب�شكل خا�س، اإي�شال روبوت م�شّر مكلف 

حتليل تربة الكوكب الأحمر.

ه��ذه  اأن حت��ق��ق يف  ال�����ش��ني يف  وت���اأم���ل 

اأجن��زت��ه  م���ا  الأوىل،  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  امل��ح��اول��ة 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ت��ق��ري��ب��ا خ����ال ع��دة 

امل����ري����خ م��ن��ذ  اإىل  امل���ه���م���ات  ����ش���ن���وات م����ن 

ال�شتينيات.

اأو   ”1 “تياونوين  م��ه��م��ة  و���ش��ت��ح��م��ل 

موؤلفة  مركبة   ،”1 ال�شماء  اإىل  “اأ�شئلة 
م��ن 3 اأق�����ش��ام: م�����ش��ب��ار م��راق��ب��ة ���ش��ي��دور 

هبوط،  ومركبة  الأح��م��ر،  الكوكب  ح��ول 

وروبوت م�شر مكلف حتليل تربة املريخ.

ف�������اإن ه���ذا  امل����ه����م����ة،  ويف ح������ال جن������اح 

ب��ك��ني يف  مل��ك��ان��ة  دف��ع��ة  �شيعطي  الإط����اق 

للتو  اأم��رت  التي  وا�شنطن  مع  مواجهتها 

ال�شني يف هيو�شتون، يف  باإغاق قن�شلية 

اآخر ف�شول التناف�س احلاد بني البلدين.

من  اأي��ام   3 بعد  ال�شني  وت��اأت��ي خطوة 

اإىل  الأمل”  “م�شبار  الإم�����ارات  اإط����اق 

امل���ري���خ، ف��ي��م��ا ت���ن���وي ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

يوليو   30 2020” يف  “مار�س  اإط��اق 

اإىل الكوكب ذاته.

الق�شرة  امل�شافة  الدول  هذه  وت�شتغل 

البالغة  واملريخ  الأر���س  بني  راهنا  ن�شبيا 

م��ا  اأي  ك���ي���ل���وم���ر،  م���ل���ي���ون   55 ح�����واىل 

واإياب  اآلف رحلة ذهاب   5 يوازي تقريبا 

بني باري�س ونيويورك.

ال�شني فرة طويلة بعيدة عن  وبقيت 

املتحدة  ال��ولي��ات  بني  ال�شر�شة  املناف�شة 

جم��ال  يف  ال�����ش��اب��ق  ال�شوفييتي  والحت����اد 

الف�شاء خال احلرب العاملية الثانية، اإل 

اأنها ت�شعى لتعوي�س تخلفها حاليا.

االنباط-عمان

بعدما لحظت ازديادا يف اأعداد الزوار 

الزائد، قررت مدينة  ال��وزن  اأ�شحاب  من 

عدد  تقلي�س  اأخ��را  الإيطالية  البندقية 

الركاب امل�شموح لهم بال�شعود اإىل مراكب 

 6 اجلندول ال�شهرة يف وقت واح��د، من 

اإىل 5 كحد اأق�شى.

واأو������ش�����ح ال���رئ���ي�������س ال�������ش���اب���ق مل�����ش��غ��ل��ي 

م��راك��ب اجل���ن���دول يف ال��ب��ن��دق��ي��ة روب��رت��و 

“الأمر  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة  ل���وب���ي 

اأي�شا  لكن  ال�شياح  اأوزان  مب��ع��دل  يتعلق 

املتزايد يف مياه الأقنية من  بال�شطراب 

جراء حركة ال�شفن املزودة حمركات”.

ال���ذي  ال��ت��دب��ر  اأن  اإىل  ل��وب��ي  واأ����ش���ار 

يرمي  ل  البندقية  يف  امل�شوؤولون  اعتمده 

اأرباح م�شغلي مراكب اجلندول  اإىل زيادة 

ال��ع��م��ل  ال�����ش��ع��وب��ات يف  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  ب���ل 

حتريك  على  ال��ق��درة  ت�شهيل  خ��ال  م��ن 

ال���ق���وارب ال�������ش���وداء ال�����ش��ه��رة، م���ن اأج���ل 

تعزيز م�شتويات ال�شامة للزبائن.

واأق�������ر امل���ج���ل�������س ال���ب���ل���دي يف امل��دي��ن��ة 

الإي��ط��ال��ي��ة ه��ذا ال��ت��دب��ر اجل��دي��د مطلع 

م��راك��ب  ي�شتهدف  وه���و  اجل�����اري،  ي��ول��ي��و 

اجلندول التقليدية ال�شغرة “دا نولو”.

اأم�����ا ال����ق����وارب ال���ك���ب���رة امل�����ش��م��اة “دا 

12 �شخ�شا  ُي�شمح بركوب  بارادا”، فبات 

ف��ق��ط ع��ل��ي��ه��ا يف وق����ت واح�����د )ب�����دل من 

.)14
م�شوؤول  وهو  روفراتو  راوول  واأو�شح 

حم��ل��ي ع���ن م�����ش��غ��ل��ي م���راك���ب اجل���ن���دول، 

اأي�شا  ت���زداد  ال�شياح  اأوزان  “معدلت  اأن 

بالركاب،  مليئة  ال��ق��وارب  تكون  وعندما 

يدفع ثقل ال��وزن بها ن��زول ما ي��وؤدي اإىل 

دخول املياه على متنها”.

واأ�شاف “التنقل مع اأوزان تفوق ن�شف 

طن داخل القارب اأمر خطر”.

وق����د ت��ل��ق��ت اأن�����ش��ط��ة م�����ش��غ��ل��ي ق����وارب 

اجل���ن���دول ���ش��رب��ة ق��وي��ة خ����ال الأ���ش��ه��ر 

البندقية  يف  ال����زوار  منع  بفعل  الأخ����رة 

بفعل الأزمة ال�شحية التي �شببها فرو�س 

كورونا، مما راكم خ�شائر القطاع الذي ل 

التاريخية  الفي�شانات  جراء  يعاين  يزال 

التي �شربت البندقية نهاية 2019.

االنباط-وكاالت

اأن  “توير”  �����ش����رك����ة  اأع����ل����ن����ت 

اأنظمتها  اخ��رق��وا  ال��ذي��ن  املت�شللني 

الأ�شبوع املا�شي، اطلعوا على الأرجح 

على الر�شائل املبا�شرة يف 36 ح�شابا، 

م��ن��ه��ا ح�����ش��اب م�������ش���وؤول م��ن��ت��خ��ب يف 

هولندا.

وق����ال����ت ال�������ش���رك���ة، الأرب������ع������اء، يف 

بها،  تغريدات من ح�شاب دعم خا�س 

مدونة،  على  حتديثه  مت  من�شور  ويف 

اطاع  اإىل  ي�شر  ما  لديها  لي�س  اإن��ه 

م�شوؤولني  اأي  ر�شائل  على  املت�شللني 

اآخرين. منتخبني 

اأن  اأع��ل��ن��ت  ق���د  “توير”  وك���ان���ت 

ح�شابا،   45 على  ا�شتولوا  مت�شللني 

م�����ن ب���ي���ن���ه���ا ح�������ش���اب���ات ���ش��خ�����ش��ي��ات 

م�����ش��ه��ورة م��ث��ل اإي���ل���ون م��ا���ش��ك وب��ي��ل 

غ��ي��ت�����س ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي 

ال�شابق جو بايدن.

الخ���راق  اأع��ق��اب  يف  ق��ال��ت  لكنها 

الأمني اإنها مل جتد دليا على متكن 

ال��ق��را���ش��ن��ة م��ن ال���ول���وج اإىل ر���ش��ائ��ل 

التي �شيطروا عليها. احل�شابات 

�شوؤال  على  ال��رد  ال�شركة  ورف�شت 

بني  من  كان  اإذا  عما  من “رويرز”، 

اطلع  التي  ح�شابا  والثاثني  ال�شتة 

ح�شابات  اأي  ر�شائلها  على  املت�شللون 

عامة  حتمل  التي  تلك  من  ر�شمية 

ت����وؤك����د ���ش��ح��ة ن�����ش��ب��ه��ا لأ���ش��ح��اب��ه��ا، 

م���ن امل�����ش��اه��ر وامل�������ش���وؤول���ني وب��ع�����س 

الإعاميني.

وب��وج��ه ع���ام، ف���اإن ك��ل م��ن يتمكن 

م���ن ن�����ش��ر ت���غ���ري���دات م���ن ح�����ش��اب ما 

الر�شائل  قراءة  اأي�شا  يكون مبقدوره 

غ��ر امل��ح��ذوف��ة ال�����ش��اب��ق اإر���ش��ال��ه��ا اأو 

تلقيها.

“توير” قد قالت يف وقت  وكانت 

�شابق اإن املت�شللني حّملوا قدرا هائا 

لي�س  ح�شابات،   8 م��ن  البيانات  م��ن 

من بينها اأي ح�شابات ر�شمية.

اإن  ال�شركة  با�شم  متحدثة  وقالت 

اإىل  ال��و���ش��ول  تتيح  ل  التحميل  اأداة 

“توير”. الر�شائل على 

اأمكن  ال��ت��ي  للح�شابات  وبالن�شبة 

اخ���راق���ه���ا، ق��ال��ت ال�����ش��رك��ة اإن����ه ك��ان 

مب����ق����دور امل��ت�����ش��ل��ل��ني الط�������اع ع��ل��ى 

اأرق������ام ال���ه���وات���ف وع���ن���اوي���ن ال��ري��د 

ال���و����ش���ول  دون  ل���ك���ن  الإل������ك������روين، 

ال�شابقة. ال�شر  لكلمات 

 ليس بسبب كورونا.. أشهر 
مركب بالعالم يقلص عدد ركابه

 تويتر تغّير روايتها.. قراصنة 
االختراق األخير »قرأوا الرسائل«
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