
وزير التربية يتفقد دوام الموظفين 
وتوزيع بطاقات الجلوس لطلبة 

التوجيهي في وادي السير

 فلسطين النيابية: التوجهات 
اإلسرائيلية بضم األغوار وأجزاء 

من الضفة عدوان سافر

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 رئيس هيئة 
األركان 

يزور شركة 
الصخرة 
األمنية

ال ينصح بوضع كمامات لالطفال ممن تقل 
أعمارهم عن 10 سنوات 

االنباط-عمان

ق��ال وزي��ر �ل��دول��ة ل�ش�ؤون �لإع���ام �أجمد 

ع�����دة �ل��ع�����ش��اي��ل��ة �إن جم��ل�����س �ل������زر�ء عقد 

رئي�س  برئا�شة  جل�شة  �لأرب��ع��اء  �م�س  �شباح 

�ل���زر�ء �لدكت�ر عمر �ل��رّز�ز، ناق�س خالها 

ب�شبب  تعّطلت  �لتي  �لأعمال  ��شتئناف  �آلّية 

�لتي  �لقطاعات  دعم  و�شبل  ك�رونا،  جائحة 

ت�شّررت خال �ل�شه�ر �ملا�شية.

يف  �شحفي  �إيجاز  خال  �لع�شايلة  و�أ�شار 

�ل�شياحة  وزي���رة  �أن  �إىل  �ل�����زر�ء  رئا�شة  د�ر 

�ملجل�س حزمة  و�لآث���ار قدمت خ��ال جل�شة 

من �لت��شيات و�ملقرتحات بهدف �لتخفيف 

من �لأ�شر�ر �لتي حلقت بالقطاع �ل�شياحي، 

�لت�شهيات  ل��دع��م  �آل��ّي��ة  �إي��ج��اد  ت�شّمنت  �إذ 

ومعاجلة  �ل��ق��ط��اع،  ل��ه��ذ�  �ل�شي�لة  وت��اأم��ن 

�ل�شرر �ل��قع على �لعمالة.

�أي�شاً  كما ت�شّمنت �ملقرتحات و�لت��شيات 

�ملطل�بة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت   - للع�شايلة  وف��ق��اً   -

لن�شاطها  �ل��د�خ��ل��ّي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ة  ل���ش��ت��ع��ادة 

ت��دري��ج��ّي��اً، و���ش��ي��ت��ّم �لإع�����ان ع��ن �ل���ق���ر�ر�ت 

�ملقبل،  �لأ���ش��ب���ع  �خل�ش��س  ب��ه��ذ�  �ملتعّلقة 

وذل�����ك ب��ع��د ����ش��ت��ك��م��ال ب��ع�����س �لإج��������ر�ء�ت 

�لقان�نّية و�لإد�رّية �ملرتبطة بها.

و�ّطلع جمل�س �ل�زر�ء -بح�شب �لع�شايلة- 

ع���ل���ى ت���ق���ري���ر ع���م���ل جل���ن���ة در������ش����ة ط��ل��ب��ات 

�حل�ش�ل على �لتم�يل �لأجنبي، �لتي ت�ّقف 

عملها مع بد�ية �أزمة وباء ك�رونا ملّدة �شهر 

تقريباً.

�للجنة  �أّن  �أك����د  �ل��ت��ق��ري��ر  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

��شتاأنفت عملها عرب تقنّية �لت�شال �ملرئي، 

جمل�س  و�ف��ق  وق��د   ،27/4/2020 تاريخ  منذ 

�ل�زر�ء على عدد من �مل�شاريع.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

جابر،  �شعد  �لدكت�ر  �ل�شحة  وزي��ر  �أع��ل��ن 

يف  ك���رون��ا  بفريو�س  �إ�شابة  حالتي  ت�شجيل 

بدء  منذ  �لإ�شابات  �إجمايل  لريتفع  �لأردن 

تف�شي �ل�باء �إىل 720.

�إيجاز �شحفي يف د�ر رئا�شة  و�أ�شار، خال 

ح��ال��ت��ي  �أن  �إىل  �لأرب�����ع�����اء،  �م�������س  �ل���������زر�ء، 

ح��دود  على  �أردين  ل�شائق  ت��ع���د�ن  �لإ���ش��اب��ة 

�لعمري، و�أخرى لطفلة عمرها �شنة ون�شف 

م�شت�شفى  يف  و�ل��دي��ه��ا  م��ع  م���ج���دة  �ل�شنة 

�أدخا  و�لد�ها قد  كان  �لأم��ري حمزة، حيث 

�أم�س و�أج��ري فح�س للطفلة  �مل�شت�شفى  �إىل 

�ل���ي����م ول��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ل��ي��ت��ب��ن �إ���ش��اب��ت��ه��ا 

بالفريو�س وهي بحالة جيدة.

كما �أعلن �لدكت�ر جابر، ت�شجيل 7 حالت 

�ملُتعافن  ع��دد  �إجمايل  لريتفع  �لي�م  �شفاء 

�إىل 486.

�لي�م  �أج��رت  �لطبية  �لفرق  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�آلف فح�س خم��ربي للك�شف عن   3 ح����يل 

�أنها  ك�رونا يف جميع مناطق �ململكة، م�ؤكد�ً 

�شتع�د �إىل �لزيادة يف �أخذ �لعينات بعد مرور 

فرتة عيد �لفطر �ل�شعيد.

�أنه يجري تد�ول  ولفت وزير �ل�شحة �إىل 

�لكثري من �ملعل�مات �خلاطئة و�ملُربكة على 

م�شمى  حتمل  �لجتماعي  �لت���شل  و�شائل 

علمياً، وهي بعيدة كل �لُبعد عن �أي حمت�ى 

�إح��دى  يف  ن��اج��ع  ع��اج  �كت�شاف  مثل  علمي 

�ل���دول علماً ب��اأن��ه ق��د ت���يف يف ه��ذه �ل��دول��ة 

�أم�س 29 �شخ�شاً ب�شبب �ملر�س.

ومن هذه �ملعل�مات �ملغل�طة، بح�شب وزير 

و�إمنا  فريو�شاً  لي�س  �ل�باء  هذ�  �أن  �ل�شحة، 

بكترييا وجمرد تخرث للدم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

�لطفال يف هذ� �لعمر تك�ن لديهم جماري 

ه��ئية �شيقة ..و�لرئة تك�ن �شعيفة ب�شبب 

ع����دم �ك��ت��م��ال من���� �حل���ي�����ش��ات �ل��ه����ئ��ي��ة 

�ل��ت��ي ي��ك��ت��م��ل من���ه��ا ب��ع��د ع��م��ر �ل ١١ ع��ام 

�لعمر   هذ�  �لكمامات لاطفال يف  ،��شتعمال 

�ل�شتن�شاق  �ل��رئ��ة  يف  �لتهاب  �إىل  ي����ؤدي  ق��د 

،وهذ�  �لكرب�ن لفرتة ط�يلة  �أوك�شيد  تنائي 

مع �ل�قت �شي�ؤدي �إىل �شع�بة يف �لتنف�س و 

�لختناق �ي�شا . 

عند  ه��ي  كما  لي�شت  �لط��ف��ال  عند  �ل��رئ��ة 

تن�شج  ل  �لطفال  �لر��شدين،رئة  �أو  �لكبار 

ب�شكل كامل �ل بعد ١4 �شنة من عمر �لن�شان 

ل����ذ� وج����ب �ل��ت��ن���ي��ه ب��ان��ن��ا ن��ن�����ش��ح ب��اأت��ب��اع 

�لأطفال �كرث من  �لتباعد �لجتماعي لدى 

��شتخد�م �لكمامات .

م�������ش���در �ك���ت���م���ال ن�������ش����ج �حل����ي�������ش���ات 

�له��ئية لاأطفال عند عمر ١١ �شنًة م�ج�د 

ب���ال���ر�ب���ط و�لخ����ط����ار �ل��ت��ي ت��ل��ح��ق ب��ه��ا قبل 

�كتمال �لنم� . 
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العضايلة: الحكومة تدرس 
توصيات اللجنة الوطنّية لألوبئة 

 جابر: تسجيل إصابتين بكورونا 
والعدد الكلي يرتفع إلى 720

االنباط-وكاالت

�أحد �مل���شيع �لأكرث ح�شا�شية، �لذي ي�شل 

حد �لطاب�، يف �ل�شتخبار�ت �لإ�شر�ئيلية ه� 

�شاباك  وروؤ���ش��اء  م��شاد  روؤ���ش��اء  �لت�شفيات. 

�لتحدث  يف  ي��رتددون  ع�شكرية  و��شتخبار�ت 

ع���ن ذل���ك ب�����ش��ك��ل ع��ل��ن��ي. ورغ����م ذل����ك، ك��ان��ت 

هناك فر�شة نادرة هذ� �ل�شهر، ول� مقل�شة، 

لإل��ق��اء ن��ظ��رة ع��ل��ى م���ق��ف ث��اث��ة �أ���ش��خ��ا���س 

تر�أ�ش�� �جلهاز يف هذ� �مل��ش�ع �ملختلف فيه. 

�لثاثة هم روؤ�شاء �مل��شاد �ل�شابق�ن: ناح�م 

و�ملن�شة  ب��ردو.  يت�م، ومت��ري  ود�ين  �دم���ين، 

�ل�شحيفة  م��ع��ه��م  �أج��رت��ه��ا  م��ق��اب��ات  ك��ان��ت 

�ل��ن��اط��ق��ة ب��ا���ش��م م��رك��ز ت���ر�ث �مل��خ��اب��ر�ت ، يف 

�مل��شاد لتاأ�شي�س  �ل�شبعن  �لذكرى 

ث���اث  �إىل  �ل���ت�������ش���ف���ي���ات  ت��ق�����ش��ي��م  مي���ك���ن 

�لتي  �لت�شفيات  ت�شمل  �لأوىل  جم��م���ع��ات: 

ت��ن��ف��ذ خ���ال ع��م��ل��ي��ات ع�����ش��ك��ري��ة يف �ل�����ش��ف��ة 

�لغربية.

التفا�صيل �ص »6«

 في الذكرى 70 لتأسيس الموساد: هكذا تختار إسرائيل من تريد 
تصفيتهم وهكذا تتلقى أخبارهم

 الصفدي يبحث مع مالدينوف الجهود 
الدولية لمنع ضم اسرائيل ألراض فلسطينية

 التربية: ال تمديد لتقديم طلبات النقل 
الخارجي للمعلمين واالداريين

األعيان يرفع توصيات لجانه للتعامل مع 
التحديات الراهنة

 أجواء ربيعية معتدلة لليومين المقبلين

االنباط-عمان

����ش��ت��ع��ر���س وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و����ش����ؤون 

�مل���غ���رتب���ن �أمي������ن �ل�������ش���ف���دي و�مل��ن�����ش��ق 

�ل�شام  لعملية  �ملتحدة  ل��اأمم  �خلا�س 

مادين�ف  نيك�لي  �لأو�شط  �ل�شرق  يف 

�ملبذولة  �لدولية  �جله�د  �لأربعاء،  �م�س 

ق��ر�ره��ا  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  تنفيذ  دون  ل��ل��ح���ؤول 

�أف���ق  و�إي���ج���اد  فل�شطينية  �أر�������س  ب�����ش��م 

لإطاق مفاو�شات مبا�شرة وفاعلة حلل 

�ل�شر�ع .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ي��ن��ت��ه��ي �ل���ي����م �خل��م��ي�����س م���ع��د ت��ق��دمي 

ط����ل����ب����ات �ل����ن����ق����ل �خل������ارج������ي ل��ل��م��ع��ل��م��ن 

و�لإد�رين يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم للعام 

�لدر��شي 2020/202١.

وقالت �من عام �ل�ز�رة لل�ش�ؤون �لد�رية 

و�مل��ال��ي��ة �ل��دك��ت���رة جن����ى ق��ب��ي��ات �م�س 

�لربعاء، �نه ل نية لتمديد تقدمي طلبات 

�شهر  م��ن  �خلام�س  ب���د�أت يف  و�ل��ت��ي  �لنقل 

ني�شان �ملا�شي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

جلانه  ت��شيات  �لع��ي��ان  جمل�س  رف��ع 

�ل��د�ئ��م��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأول����ي���ات �ل��ع��م��ل يف 

�حلك�مة  �مام  وو�شعها  �لر�هنة  �ملرحلة 

لا�شتنارة بها.

و�أ�شار رئي�س �ملجل�س في�شل �لفايز، �ىل 

بت�جيهات  �ل��ت��ز�م��اً  ت��اأت��ي  �لت��شيات  �ن 

جالة �مللك عبد�هلل �لثاين بتفعيل مبد�أ 

�لتنفيذية  �ل�شلطتن  ب��ن  �ل��ت�����ش��ارك��ي��ة 

و�لت�شريعية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

�جل�ية،  �لأر�شاد  د�ئ��رة  تقرير  بح�شب 

�ل��ي���م، وتبقى  تنخف�س درج��ات �حل���ر�رة 

�لأج����ء ربيعية لطيفة يف �أغلب �ملناطق، 

�مليت  و�ل��ب��ح��ر  �لأغ�������ر  يف  ن�شبيا  وح����ارة 

و�لعقبة، فيما تظهر غي�م عالية، وتك�ن 

تن�شط  �ل�شرعة  معتدلة  غربية  �ل��ري��اح 

�أحيانا. 

وي���ط���ر�أ �جل��م��ع��ة �ن��خ��ف��ا���س �آخ����ر على 

درج��ات �حل���ر�رة، وتك�ن �لأج�����ء ربيعية 

لطيفة يف �أغلب �ملناطق، وحارة ن�شبيا يف 

�لأغ��ر و�لبحر �مليت و�لعقبة، مع ظه�ر 

غي�م منخف�شة، و�لرياح غربية معتدلة 

�ل�شرعة تن�شط �أحيانا.
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معظمها  الكورونا  وب��اء  عن  وفيديوهات  مبقاالت  االجتماعي  التوا�صل  و�صائط  اإزدحمت 

يتجاهل احلقائق العلمية ويوؤمن بنظرية املوؤامرة الكونية لل�صيطرة على االقت�صاد والعباد، 

رغم امتالكي لر�صيد كايف من العلم واملعرفة وجتارب احلياة، وا�صتطيع التمييز بني ال�صواب 

اأح��ذر  ب��ه، لكني  الن�صر مبا هو ف��وق �صقف علمي وال مبا ال علم يل  واخل��ط��اأ لن اج��روؤ على 

من املغاالة يف ت�صيي�ض الوباء واغفال اخطاره ال�صحية، كورونا مر�ض حقيقي وقاتل اأحيانا، 

�صحاياه  كنا  كاأردنيني  نحن  العامل،  يف  ون�صره  و�صناعتة  تخليقه  اأه��داف  عن  النظر  بغ�ض 

يوما  علينا الننا مل نخرج  ال�صيطرة  بهدف  �صيا�صيا  لي�ض  لكن  واجتماعيا  واإقت�صاديا  وبائيا 

تداعيات  �صابقا،  عهدناها  كما  احلياة  تعود  ول��ن  الوباء  �صينح�صر  عاجال  الطاعة،  بيت  عن 

الوباء االجتماعية واالقت�صادية �صتجربنا على العودة اىل حجمنا وتغيري �صلوكياتنا وعاداتنا 

االجتماعية، �صتفر�ض علينا التعاي�ض معه بحذر كما نتعاي�ض مع باقي ناقالت االوبئة التي 

له قادمة ال  اخ��رى  اال�صتهتار من ذروة  الكوكب وتوخي عدم  نتقا�صم معها احلياة على هذا 

حمالة!

عصام الغزاوي

 وفوق كل ذي علم عليم

اخلمي�س  2020/05/28

املحلي

 المياه: االنتهاء من اعمال اصالح اعتداء 
خط ناقل الديسي في خان الزبيب

 وفاة طفل بانفجار قنبلة قديمة 
بمنطقة الحالبات

 وزير الثقافة: المحتوى الرقمي 
الوطني يحتاج مزيدا من التطوير

االنباط-عمان

ان  وال���������ري  امل�����ي�����اه  وزارة  اأع����ل����ن����ت 

الطواقم الفنية وفرق ال�صيانة التابعة 

ل�����ص��رك��ة م���ي���اه ال��دي�����ص��ي ان���ه���ت ���ص��ب��اح 

منذ  امل�صتمرة  جهودها  االأرب��ع��اء  ام�ض 

املا�صي يف ا�صالح  �صبيحة يوم االثنني 

ال��دي�����ص��ي يف منطقة  م��ي��اه  ن��اق��ل  خ���ط 

اهم منظومات  يعد  الذي  الزبيب  خان 

ال����ت����زوي����د امل����ائ����ي اال����ص���رات���ي���ج���ي���ة يف 

ملحافظات  امل��ي��اه  �صخ  واع���ادت  اململكة، 

وال�صمال. والزرقاء  العا�صمة 

ب����ي����ان، ام�����ض  وق����ال����ت ال����������وزارة يف 

ب��ذل��ت  ال��ف��ن��ي��ة  ال����ك����وادر  اإن  االأرب����ع����اء، 

ج��ه��ودا م��ت��وا���ص��ل��ة الإ����ص���الح االع��ت��داء 

منطقة  يف  جم���ه���ول���ون  ب���ه  ق����ام  ال�����ذي 

الهوايات  اح��د  بتخريب  الزبيب،  خ��ان 

املغلقة  امل��ن��اه��ل  اح���د  داخ���ل  الرئي�صية 

ل��ت��ع��ب��ئ��ة ����ص���ه���اري���ج امل����ي����اه يف م��ن��ط��ق��ة 

بال�صكان ماأهولة 

االنباط- الزرقاء

ت��ويف طفل وا���ص��ي��ب وال���ده ووال��دت��ه 

و���ص��ق��ي��ق��ه يف ان���ف���ج���ار ق��ن��ب��ل��ة ق��دمي��ة 

مبنطقة احلالبات.

وق�������ال ال���ن���اط���ق االإع�����الم�����ي ب��ا���ص��م 

اإن ب��الغ��ا ورد  م��دي��ري��ة االم����ن ال���ع���ام: 

ظهر  الزرقاء  حمافظة  �صرطة  ملديرية 

ام�ض االأربعاء بانفجار قنبلة قدمية يف 

منطقة احلالبات ال�صرقية داخل احدى 

اخليم يف منطقة خالية من ال�صكان.

ال��ف��ور التحرك  ان��ه مت على  وا���ص��اف 

للمكان، ون��ت��ج ع��ن احل��ادث��ة وف���اة طفل 

ووال��دت��ه  وال���ده  واإ���ص��اب��ة  12 عاما  يبلغ 

عربية،  جن�صية  من  وجميعهم  و�صقيقه 

ال��ع��الج،  لتلقي  للم�صت�صفى  وا���ص��ع��ف��وا 

وه����م ب��ح��ال��ة م��ت��و���ص��ط��ة وف���ت���ح حتقيق 

باحلادثة.

االنباط-عمان

با�صم  ال��دك��ت��ور  الثقافة  وزي���ر  ق��ال 

ال���وط���ن���ي  امل���ح���ت���وى  اإن  ال���ط���وي�������ص���ي 

ال���رق���م���ي ع���ل���ى االن�����رن�����ت امل���رت���ب���ط 

ب��ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وامل��ن��ج��ز ال��ث��ق��ايف 

بالرغم  التطوير،  م��ن  م��زي��دا  يحتاج 

املو�صوعات  بع�ض  يف  جناح  وج��ود  من 

والقطاعات.

ن��ادي  ن���دوة نظمها  واأ���ص��اف خ��الل 

اأب���ن���اء ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى، عن 

الرابع  اال�صتقالل  عيد  مبنا�صبة  ُبعد، 

وال�����ص��ب��ع��ني، ال��ث��الث��اء، ان االإجن����ازات 

اأكرب  اال�صتقالل  م�صرية  يف  الوطنية 

االإعالمية  الروؤية  تقدمه  مما  بكثري 

اإىل تطوير  ب��ح��اج��ة  اأن��ن��ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 

ال�����ص��ردي��ة االأردن����ي����ة ال��ت��اري��خ��ي��ة كي 

التي  االأردن  م��واق��ف  ب��ال��ف��ع��ل  تعك�ض 

مبينا  �صائبة،  اأن��ه��ا  االأح����داث  اأث��ب��ت��ت 

الثقايف  العمل  يف  االأك��رب  التحدي  اأن 

ال���ي���وم ان���ت���ق���ال امل���ع���رف���ة م���ن ال�����ص��ك��ل 

التقليدي اإىل االأوعية الرقمية.

العمل  اأن  الطوي�صي  الدكتور  وبني 

ع���ل���ى اإن����ت����اج حم���ت���وى وط���ن���ي م��ع��ريف 

امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  اإال  ي��ت��م  ال 

واإنتاج  والوثائق،  باالأر�صيف  املخت�صة 

ال����درام����ا واالأف��������الم ال���وث���ائ���ق���ي���ة ع��ن 

م�������ص���روع ال����دول����ة ال���ث���ق���ايف ك���ي ن��ق��دم 

رواي���ت���ن���ا امل��ن�����ص��ف��ة ل���ل���ع���امل، م�����ص��ددا 

بها،  االأردن  يتميز  التي  ال��ري��ادة  على 

واحل�����ص��ور ال��ت��اري��خ��ي امل�����ص��رف، فهو 

البلد االأكرث ا�صتمرارية واالأكرث قدرة 

على عبور التحديات.

ك��ان االأف�����ص��ل يف  “اإن االأردن  وق��ال 

اأزم��ة  خ��الل  الثقايف  التكيف  �صيا�صات 

ال�������وزارة تتجه  ل���ذل���ك ف����اإن  ك����ورون����ا، 

اقراب  مع  املوؤ�ص�صي،  عملها  لتطوير 

م��ئ��وي��ة ال���دول���ة، ون��ف��خ��ر ب��اإجن��ازات��ن��ا 

التي طّورها االأردنيون عرب مئة عام”، 

رعاية  الثقافة يف  وزارة  دور  اإىل  الفتا 

�صيتم  كما  واملواهب،  والفنون  االإب��داع 

التخطيط  ال��وزارة على  كوادر  تدريب 

الثقايف واإدارة املن�صاآت الثقافية.

اأبناء  ن��ادي  رئي�ض  اأ�صار  جهته،  من 

ال����ث����ورة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى ال��دك��ت��ور 

ال��ت��ع��اون بني  اإىل  ال��ع��ب��دال��الت  ن��اي��ف 

ذراعاً  بو�صفِه  والنادي  الثقافة،  وزارة 

ب��االإج��اب��ة  تنه�ض  �صبابية  وم��وؤ���ص�����ص��ة 

الثقافية. االأ�صئلة  على 

اأداره������ا  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  ن���ه���اي���ة  ويف 

ال����دك����ت����ور م���ه���ن���د م���ب���ي�������ص���ني، ج���رى 

ح���وار م��ع امل�����ص��ارك��ني، ح��ول امل��ب��ادرات 

ال�����ص��ب��اب��ي��ة ال���ث���ق���اف���ي���ة، وال��ت��خ��ط��ي��ط 

ثقافة  وتعزيز  الثقايف،  اال�صراتيجي 

بالهوية  ل��الرت��ق��اء  االأردين  ال�����ص��ب��اب 

توثيق  واأه��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

البطولة  وق�ص�ض  ال��وط��ن��ي  ال��ت��اري��خ 

وال�صهادة.

االنباط-عمان

يو�صف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�صركة  االأرك����ان  هيئة  رئي�ض  زار 

للخدمات  ال�صخرة  �صركة  االأرب��ع��اء،  ام�ض  احلنيطي،  اأح��م��د 

واال�صت�صارات االأمنية.

العميد  ال�صخرة  ل�صركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ا�صتقباله  يف  وك���ان 

املهند�ض املتقاعد خالد ا�صماعيل ال�صوبكي.

رئي�ض  م�صاعد  بح�صور  احلنيطي،  الركن  ال��ل��واء  وا�صتمع 

اإيجاز  اإىل  الب�صرية،  والقوى  ل��الإدارة  امل�صركة  االأرك��ان  هيئة 

ال�صركة  ع��م��ل  طبيعة  ح���ول  ال�صوبكي  امل��ه��ن��د���ض  م��ن  مف�صل 

ودورها الريادي يف ت�صغيل وتوظيف متقاعدي القوات امل�صلحة 

واالأجهزة االأمنية، من خالل توفري فر�ض العمل يف خمتلف 

القوات  ملنت�صبي  االأمنية  اخل��ربات  من  لال�صتفادة  القطاعات 

امل�صلحة واالأجهزة االأمنية.

ال�����ص��خ��رة للخدمات  ���ص��رك��ة  اأن  ال�����ص��وب��ك��ي  امل��ه��ن��د���ض  واأك����د 

 500 م��ن  اأك��رث  وف��رت   2018 ع��ام  ومنذ  االأمنية  واال�صت�صارات 

للقوى  رئي�ض  كم�صدر  الع�صكريني  للمتقاعدين  عمل  فر�صة 

الب�صرية، ومبا يتالءم مع املتطلبات واملوا�صفات التي يجب اأن 

تتوفر يف جميع منت�صبي ال�صركة.

لتقدمي  ا�صراتيجيتها  يف  ت�صعى  ال�صخرة  �صركة  اأن  يذكر 

اخلدمة االأمنية لل�صركات واملوؤ�ص�صات يف اململكة بامل�صاركة مع 

مديرية االأمن العام. 

االنباط-عمان

ت���ف���ق���د وزي�������ر ال����رب����ي����ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال����دك����ت����ور ت��ي�����ص��ري ال���ن���ع���ي���م���ي، خ���الل 

زيارته ام�ض االأربعاء، مديرية الربية 

اخلدمات  ال�صري،  وادي  للواء  والتعليم 

املديرية للمراجعني. التي تقدمها 

ك��م��ا اط��ل��ع ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي، على 

من  املحددة  بالتعليمات  االلتزام  مدى 

القطاع  يف  العمل  لعودة  احلكومة  قبل 

العام، وتوفر �صروط ال�صحة وال�صالمة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني وامل��راج��ع��ني ومب��ا 

�صالمتهم. يحفظ 

االأ�صا�صية،  احلمام  مرج  مدر�صة  ويف 

ا���ص��ت��م��ع وزي�����ر ال���رب���ي���ة خ����الل ل��ق��ائ��ه 

ل�صرح  واالإداري���ة،  التدري�صية  الهيئتني 

ح�����ول خ���ط���ة امل����در�����ص����ة الإن����ه����اء ال���ع���ام 

اأعلنتها  التي  التعليمات  وفق  الدرا�صي 

ال��������وزارة م���ن ح��ي��ث اإدخ�������ال ال��ب��ي��ان��ات 

الطلبة. وعالمات 

ال��ن��ع��ي��م��ي، م��رك��ز  ك��م��ا زار ال��دك��ت��ور 

للم�صركني  اجللو�ض  بطاقات  ت�صليم 

الثانوية  ال��درا���ص��ة  ���ص��ه��ادة  ام��ت��ح��ان  يف 

2020 يف  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة )ال��ت��وج��ي��ه��ي( 

اآلية  على  واطلع  احلمام،  مرج  مدر�صة 

ت�����ص��ل��ي��م ال��ب��ط��اق��ات ل��ل��ط��ل��ب��ة، م�����ص��ي��داً 

ب�������االإج�������راءات امل���ت���ب���ع���ة خ�����الل ع��م��ل��ي��ة 

الطلبة  �صالمة  ت�صمن  والتي  الت�صليم 

واملعلمني.

�صكره  عن  النعيمي  الدكتور  واأع��رب 

الربية  مديريات  يف  العاملني  جلميع 

وال��ت��ع��ل��ي��م، وامل��ع��ل��م��ني يف امل����دار�����ض يف 

خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، م�������ص���ي���داً 

الربوية  العملية  خدمة  يف  بجهودهم 

ُبعد  عن  التدري�صية  العملية  وا�صتمرار 

الدرا�صي  للعام  متطلباتها  وا�صتكمال 

احلايل.

ك��م��ا اأك����د ال���وزي���ر ال��ن��ع��ي��م��ي، ح��ر���ض 

متطلبات  جميع  ا�صتكمال  على  ال��وزارة 

ال��ف�����ص��ل ال���درا����ص���ي ال���ث���اين م���ن خ��الل 

لنهاية  امل��در���ص��ي��ة  االخ���ت���ب���ارات  اإج�����راء 

تتم  وال��ت��ي  ال��ث��اين،  ال��درا���ص��ي  الف�صل 

عن ُبعد يف ظل الظروف التي فر�صتها 

جائحة كورونا يف اململكة.

العضايلة: الحكومة تدرس توصيات اللجنة 
الوطنّية لألوبئة حول فتح قطاعات جديدة

 رئيس هيئة األركان يزور شركة الصخرة األمنية

وزير التربية يتفقد دوام الموظفين وتوزيع بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي في وادي السير

االنباط-عمان

قال وزير الدولة ل�صوؤون االإعالم اأجمد عودة الع�صايلة اإن 

جمل�ض الوزراء عقد �صباح ام�ض االأربعاء جل�صة برئا�صة رئي�ض 

ا�صتئناف  اآل��ّي��ة  ناق�ض خاللها  ال����رّزاز،  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء 

االأع���م���ال ال��ت��ي ت��ع��ّط��ل��ت ب�صبب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، و���ص��ب��ل دع��م 

القطاعات التي ت�صّررت خالل ال�صهور املا�صية.

واأ�صار الع�صايلة خالل اإيجاز �صحفي يف دار رئا�صة الوزراء 

املجل�ض  جل�صة  خ��الل  قدمت  واالآث���ار  ال�صياحة  وزي��رة  اأن  اإىل 

ح��زم��ة م���ن ال��ت��و���ص��ي��ات وامل���ق���رح���ات ب��ه��دف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

االأ�صرار التي حلقت بالقطاع ال�صياحي، اإذ ت�صّمنت اإيجاد اآلّية 

ومعاجلة  القطاع،  لهذا  ال�صيولة  وت��اأم��ني  الت�صهيالت  لدعم 

ال�صرر الواقع على العمالة.

كما ت�صّمنت املقرحات والتو�صيات اأي�صاً - وفقاً للع�صايلة 

لن�صاطها  الداخلّية  ال�صياحة  ال�صتعادة  املطلوبة  التجهيزات   -

تدريجّياً، و�صيتّم االإعالن عن القرارات املتعّلقة بهذا اخل�صو�ض 

االأ�صبوع املقبل، وذلك بعد ا�صتكمال بع�ض االإجراءات القانونّية 

واالإدارّية املرتبطة بها.

واّطلع جمل�ض الوزراء -بح�صب الع�صايلة- على تقرير عمل 

التي  االأج��ن��ب��ي،  التمويل  على  احل�صول  طلبات  درا���ص��ة  جلنة 

توّقف عملها مع بداية اأزمة وباء كورونا ملّدة �صهر تقريباً.

ا�صتاأنفت عملها عرب  اللجنة  اأّن  اأكد  التقرير  اأن  اإىل  واأ�صار 

واف��ق  وق��د   ،27/4/2020 ت��اري��خ  منذ  امل��رئ��ي،  االت�����ص��ال  تقنّية 

جمل�ض الوزراء على عدد من امل�صاريع، خ�صو�صاً املتوّقع لها اأن 

تكون ذات اأثر اإيجابي للحّد من اآثار جائحة كورونا، باالإ�صافة 

اإىل امل�صاريع التي ُتدفع من خاللها رواتب بع�ض العاملني يف 

موؤ�ّص�صات املجتمع املدين واملنّظمات.

كما اأ�صار الع�صايلة اإىل اأن وزير ال�صحة قدم ملجل�ض الوزراء 

الفتح  مواعيد  حول  لالأوبئة  الوطنّية  اللجنة  با�صم  تو�صيات 

ال��ت��دري��ج��ي لبع�ض ال��ق��ط��اع��ات، وامل��ن�����ص��اآت، وامل���راف���ق ال��ع��اّم��ة، 

وامل�����ص��اج��د وال��ك��ن��ائ�����ض، ودور احل�����ص��ان��ة وغ���ريه���ا، ومب��واع��ي��د 

العاّمة؛  ال�صالمة  ت�صمن  وق��ائ��ّي��ة  اإج����راءات  ووف���ق  خمتلفة، 

عنها  و�صيعلن  والنقا�ض،  الدرا�صة  قيد  التو�صيات  اأن  م��وؤك��داً 

ب�صيغة قرارات يف اأقرب وقت ممكن.

واأ�صار الع�صايلة اإىل اأن رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرّزاز 

2020، بحيث:  ل�صنة  رقم )7(  الّدفاع  اأمر  تعدياًل على  اأ�صدر 

التي جُترى  الدرا�صّية  للمواد  را�صب(   / )ناجح  نتيجة  تعتمد 

ال��ط��ّب  �ض  لتخ�صّ ال��دف��اع  ب��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل  اأث��ن��اء  امتحاناتها 

الب�صري لل�صنوات الدرا�صّية )الرابعة، واخلام�صة، وال�صاد�صة(، 

دون  واخلام�صة(  )الرابعة،  لل�صنتني  االأ�صنان  طّب  �ض  وتخ�صّ

اأن ال تدخل نتائج تلك االمتحانات يف  موافقة الطالب؛ على 

ح�صاب املعّدل الراكمي للطالب، وقد مّت ن�صر هذا التعديل يف 

اجلريدة الر�صمّية.

كما اأ�صدر رئي�ض الوزراء - بح�صب الع�صايلة- بالغاً يوؤّكد 

اأعمالها  واملحاكم  الر�صمّية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ّص�صات  مبا�صرة  فيه 

املدد  جميع  �صريان  وي�صتكمل   ،31/5/2020 تاريخ  من  اعتباراً 

 ،2020 ل�صنة  رقم )5(  الدفاع  اأمر  املوقوفة مبوجب  واملواعيد 

ي�صتمّر  العام  القطاع  موّظفي  دوام  اأّن  على  اأي�صا  التاأكيد  مع 

اإىل العمل  كما هو خمّطط له وفق الدليل االإر���ص��ادي للعودة 

دي��وان اخلدمة  ال�صادر عن  والتعميم  املوؤ�ّص�صات احلكومّية  يف 

املدنّية.

اإىل ق��رار فر�ض حظر  ون��ّوه وزي��ر الدولة ل�صوؤون االإع���الم 

جتّول �صامل يف خمتلف اأنحاء اململكة يوم اجلمعة املقبل املوافق 

29/5/2020 وبنف�ض االآلّية التي مّت تطبيقها �صابقاً.

التي  االإع��الم  ا�صتثناءات لو�صائل  �صيتّم منح  اأنه  اإىل  واأ�صار 

التجّول  حظر  ف��رة  خ��الل  اال�صتمرار  عملها  طبيعة  تتطلب 

ل  ال�صامل، اإذ �صتقوم هيئة االإعالم هذه الليلة بن�صر خرب مف�صّ

اآلّية  اآلّية التقدمي ملمثلي و�صائل االإع��الم، وكذلك  ح فيه  تو�صّ

منح اال�صتثناءات.

الوطني  ال�صيا�صات  جمل�ض  اجتماع  اإىل  الع�صايلة  ولفت 

اهلل  عبد  بن  احل�صني  االأم���ري  �صمّو  برئا�صة  اليوم  عقد  ال��ذي 

الثاين، ويّل العهد، حيث ناق�ض م�صتجّدات اأزمة وباء كورونا، 

واالإجراءات املتخذة للتعامل معها.

واأّكد �صمّو ويّل العهد – بح�صب الع�صايلة- اأهمّية التن�صيق 

الدائم بني خمتلف اجلهات واالأط��راف املعنّية حول القرارات 

واالإج������راءات امل��ّت��خ��ذة، واحل��ر���ض على ع��دم االإع����الن ع��ن اأّي 

قرارات اإاّل بعد اإقرارها ب�صكل ر�صمي، تفادياً لالإرباك.

ك��م��ا اأّك�����د ���ص��ّم��وه ����ص���رورة ال��ت��و���ّص��ع ب���اإج���راء ال��ف��ح��و���ص��ات 

اإع��ادة  مع  بالتزامن  ك��ورون��ا،  فريو�ض  عن  للك�صف  الع�صوائّية 

الو�صيلة  باعتبارها  القطاعات؛  خمتلف  يف  التدريجي  العمل 

االأجنع للك�صف عن احلالة الوبائّية وال�صيطرة على اأّي حاالت 

قد يتّم اكت�صافها.

قطاعات،  بفتح  ال�صماح  عملية  حتكم  التي  االأ�ص�ض  وب�صاأن 

واال���ص��ت��م��رار ب��اإغ��الق اأخ����رى، واال���ص��ت��م��رار بتطبيق اإج����راءات 

احلظر اأّكد الع�صايلة اأّن احلكومة تتابع باهتمام النقا�ض العام 

امل�صتمّر بني املواطنني، وعرب و�صائل االإعالم، والت�صاوؤالت التي 

حتمل  التي  الت�صاوؤالت  وكذلك  ذل��ك،  ح��ول  البع�ض  يطرحها 

مقارنات مع اإجراءات دول اأخرى.

وقال: “نويل جّل االهتمام باال�صتف�صارات حول موعد فتح 

امل�صاجد والكنائ�ض، واملطالبات بفتح دور احل�صانة، واملوؤ�ص�صات 

التعليمّية، واالأندية الريا�صّية، واملطاعم واملقاهي وغريها من 

املن�صاآت”.

واأكد الع�صايلة يف هذا ال�صدد اأّن احلكومة، وجميع موؤ�ص�صات 

الّدولة املعنية باإدارة هذه االأزمة ال�صحّية غري امل�صبوقة، ت�صتند 

�صّحة  حماية  على  ق���ادرة  ق���رارات  اإىل  للتو�صل  منهجّية  اإىل 

املواطنني واإدارة القطاعات احليوية.

اأن���ه وم��ن��ذ ال��ي��وم االأول للتعامل م��ع ه��ذه االأزم���ة  واأو���ص��ح 

ت���ت���دّرج بح�صبها يف  خ���ارط���ة ط��ري��ق  اإىل  احل��ك��وم��ة  ا���ص��ت��ن��دت 

االإجراءات من م�صتوى االإغالق ال�صامل اإىل االنفتاح الكامل، 

اإ���ص��اف��ة اإىل امل��ت��اب��ع��ة امل�����ص��ت��م��رة الإج�������راءات ال�����دول االأخ����رى 

لال�صتفادة من االإيجابيات وتفادي االأخطاء.

وبنّي الع�صايلة اأن خارطة الطريق للتعامل مع الوباء باتت 

اليوم م�صتندة اإىل م�صفوفة متكاملة من االإجراءات املتدرِّجة، 

واملعايري التي حتكم م�صتوى التعامل معه، م�صرياً اإىل اأن هذه 

عاملّية  درا�صات ومن��اذج  باالعتماد على  مّت تطويرها  امل�صفوفة 

اأزمة كورونا مع مراعاة ال�صياق االأردين وخ�صو�صيته؛  الإدارة 

وهي مبنّية على اأ�ص�ض علمّية ومدخالت اقت�صادّية واجتماعّية 

و�صحّية.

اأزم��ة كورونا  التعامل مع  اإج���راءات  اإن م�صفوفة  واأ���ص��اف: 

هي التي حتكم فتح القطاعات وعودتها واإغالقها اأي�صاً، الفتا 

اإىل اأنه يف حال دعت احلالة الوبائّية للعودة لالإغالقات، وهي 

ومبا  مب��رون��ة،  اعتمادها  ي��ت��ّم  االإج�����راءات  م��ن  طيفاً  تت�صمن 

يواكب تغرّي احلالة الوبائية: حت�ّصناً اأو تراجعاً.

امل�صفوفة  اأن  اإىل  االإع�����الم  ل�����ص��وؤون  ال���دول���ة  وزي���ر  واأ����ص���ار 

التعامل مع  اإج����راءات  م��ن  م��ت��درِّج��ة  م��راح��ل  تت�صمن خم�ض 

االإج��راءات  وتتوزع  الت�صغيل؛  واإع��ادة  القطاعات  االأزم��ة وفتح 

على خم�صة م�صتويات تراوح ما بني االإغالق ال�صامل، والفتح 

الكامل للقطاعات.

امل��راح��ل يعتمد على  امل��ت��درج بني ه��ذه  اأن االنتقال  واأو���ص��ح 

م�صتوى  وعلى  الوطنّية،  الوبائّية  باحلالة  مرتبطة  موؤ�ّصرات 

خ�صو�صّية  اإىل  باالإ�صافة  اأخ��رى،  �صحّية  ومعايري  املحافظة، 

الن�صاطات  ت�صنيف  مّت  وق���د  ون�����ص��اط��ات��ه��ا،  ال��ق��ط��اع��ات  بع�ض 

ل��ل��ع��م��ل �صمن  ال���ع���ودة  اأه��م��ي��ت��ه��ا واأول���وّي���ت���ه���ا يف  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

الن�صاطات  وت�صمل  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ال��ي��ة:  امل��ج��م��وع��ات 

االقت�صادّية االأ�صا�صّية الإدامة احلياة، واملجموعة الثانية وت�صمل 

الن�صاطات املهّمة لكن ميكن وقفها ب�صكل موؤقت ومطّول ن�صبّياً، 

واملجموعة الثالثة وهي ن�صاطات ذات طبيعة اجتماعية.

التي حتكم عودة  املعايري  املثال فمن  واأ�صاف: وعلى �صبيل 

ن�صاط اقت�صادي حمدد: مدى اأهمّيته الإدامة احلياة اليومّية، 

القوى  وحجم  االإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته  وم��دى 

العاملة فيه، وحجم �صادراته املوؤكدة، ومدى اإمكانية ا�صتئنافه 

مبعزل عن االأبعاد الدولّية، ومدى خطورته ال�صحية من حيث 

بيئة العمل واإن كان فيها تقارب واكتظاظ.

مرتبطة  والن�صاطات  القطاعات  ع��ودة  اأّن  الع�صايلة  واأك��د 

باحلالة الوبائّية، مثل عدد االإ�صابات املحلية على مدى اأ�صبوع، 

والطاقة  وال��وف��اة،  ال�صفاء،  وح��االت  الفحو�صات،  ع��دد  ون�صبة 

اال�صتيعابية للمنظومة ال�صحية، “وهي ال تعتمد على موعد 

زمني افرا�صي حمدد”.

واخ��ت��ت��م وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع����الم االإي��ج��از بالقول: 

الوطن  وحفظ  واأح��ّب��اءك��م،  �صّحتكم  وحمى  اهلل،  “حماكم 
وق��ي��ادت��ه واالإن�����ص��ان��ّي��ة ج��م��ع��اء م��ن ���ص��ّر ه���ذا ال���وب���اء، ن��ح��ن يف 

خدمتكم، وجناحنا بالتزامكم”.

 اكد ولّي العهد أهمّية التنسيق الدائم بين مختلف الجهات واألطراف المعنّية



حديث الو�صط اجلامعي وكل املهتمني هذه الأيام يدور حول الف�صل ال�صيفي القادم وهل 

اأم بالتدري�س يف احلرم اجلامعي اأم خليط بني التدري�س يف احلرم  �صيكون بالتعليم عن ُبعد 

اجلامعي والتعليم عن ُبعد؟ وبالطبع كان قرار جمل�س التعليم العايل وفق قرار رقم ٧ املنبثق 

عن قانون الدفاع ين�س على التاأكيد على ‘اأن الف�صل ال�صيفي قائم يف موعده وفقاً للتقومي 

يراه  ال��ذي  ال��ق��رار  باتخاذ  العايل  التعليم  جمل�س  ‘ُيفّو�س  وكذلك  جامعة’  لكل  اجلامعي 

منا�صباً بخ�صو�س متديد مدة كل من الف�صلني الدرا�صي الثاين وال�صيفي من العام اجلامعي 

2020/2019 عن املدة املقررة لكل منهما يف موؤ�ص�صات التعليم العايل’؛ اأي اأن جمل�س التعليم 

العايل هو �صاحب الإخت�صا�س والولية يف حتديد ماهية الف�صل بناء على الو�صع الوبائي 

جلائحة كورونا وتو�صيات جلنة الأوبئة وكذلك اأ�ص�س ومعايري اأخرى ب�صاأن الطلبة الوافدين 

بلدانهم  ال�صماح لهم يف مغادرة  الأردن وعدم  بلدانهم خارج  واملغرتبني وتواجدهم حالياً يف 

وفق الو�صع الوبائي فيها ومنحهم الفر�صة يف متابعة تعليمهم كحق لهم يف الف�صل ال�صيفي؛ 

وكل هذه العوامل جمتمعة جعلت الرتّقب والإنتظار عند الإدارات اجلامعية والطلبة والأهل 

اأو  واأع�صاء هيئة التدري�س وحتى �صفارات الطلبة الوافدين يتطلعون لغايات ح�صم املو�صوع 

على الأقل و�صع خيارات عملية وواقعية لذلك باأ�صرع فر�صة من قبل جمل�س التعليم العايل 

للحرم  عودتها  وخطط  ال�صيفي  الف�صل  ب��رام��ج  اجل��ام��ع��ات  لتبني  ال��وزي��ر  معايل  ورئي�صه 

اجلامعي على اأ�صا�صه؛

ويدر�صون  الأم���ر  ل��ه��ذا  متنّبهون  ال��ع��ايل  التعليم  ال��ق��رار يف جمل�س  ��ّن��اع  ���صُ ب���اأن  اأع��ل��م   .1

والأه��ل  والطلبة  اجلامعية  الإدارات  يداهم  الوقت  لكن  ال�صيفي؛  الف�صل  ب�صاأن  خياراتهم 

لإتخاذ قراراتهم وجدولة اأوقاتهم وتخطيطهم لهذا الف�صل لغايات البناء على قرار املجل�س 

بهذا ال�صاأن فهم ل ميتلكون ترف الوقت.

ُبعد  عن  بالتعليم  �صيكون  اأن��ه  على  ال�صيفي  للف�صل  براجمها  بنت  اجلامعات  معظم   .2

وخ�صو�صاً اجلامعات التي حتوي طلبة وافدين بن�صب عالية لغايات منحهم فر�صة الت�صجيل 

اأنه لن ت�صمح لهم بلدانهم بال�صفر لالأردن خالل ال�صيف؛ واإن  للف�صل ال�صيفي وخ�صو�صاً 

مت ذلك ف�صيتم حجرهم ملدة ٣1 يوماً وهذا �صيجعلهم يفقدون الف�صل ال�صيفي؛ وهذا اخليار 

يخدم الطلبة الأردنيني والوافدين بغ�س النظر عن الو�صع الوبائي؛ وخ�صو�صاً اأن اجلامعات 

الف�صل  بذلك منذ  باتت غنية  الإلكرتوين وجتربتها  التعليم  نظام  رفعت موادها على  كلها 

الثاين احلايل الذي حقق جناحاً من وجهة نظر اجلميع.

٣. بع�س اجلامعات و�صعت برناجمني للف�صل ال�صيفي اإحداها عن ُبعد والثاين يف احلرم 

اجلامعي كخيارين عمليني لك�صب الوقت والإعالن للطلبة للت�صجيل؛ وهذا اخليار اأي�صاً فيه 

قيمة م�صافة للطلبة الوافدين على اأن يبقوا يف بلدانهم؛ ولكن فيه مثلبة وعدم م�صاواة اأو 

حتى عدم عدل للطلبة على اأر�س اململكة بغ�س النظر اأنهم اأردنيون اأم وافدون.

احل��رم  يف  للتعليم  للجميع  واح���د  ن��وع  م��ن  �صيفي  برنامج  ي��ك��ون  ب���اأن  الثالث  اخل��ي��ار   .٤

اجلامعات  ويظلم  التعليم  يف  حّقهم  من  الوافدين  الطلبة  يحرم  بالطبع  وه��ذا  اجلامعي؛ 

روات��ب  لدفع  النقدية  تدفقاتها  و�صمان  الوافدين  الطلبة  اإ�صتقطاب  يف  حت��دي��داً  اخلا�صة 

العاملني؛ كما اأنه ي�صّكل خطراً ل �صمح اهلل تعاىل يف حال الإنت�صار الوبائي يف احلرم اجلامعي.

الأول  اخليار  للطلبة هما  ُف�صلى  وعملية وحتققان م�صلحة  واقعية  الأك��ر  اخلياران   .٥

يف التعليم عن ُبعد وهو الأف�صل من وجهة نظري اأو اأقلها اخليار الثاين يف و�صع برناجمني 

واحد للتعليم عن ُبعد ملن هم خارج الأردن والثاين يف احلرم اجلامعي ملن هم داخل الأردن؛ 

٧ وق��رارات جمل�س التعليم  وهذا حتماً �صرياعي امل�صلحة الف�صلى للطلبة وفق قرار الدفاع 

العايل ال�صابقة يف هذا اخل�صو�س والتي جاءت ل�صالح اأبناءنا وبناتنا الطلبة مع املواءمة بني 

الو�صع الوبائي وجودة التعليم وخمرجاته.

٦. كنتيجة لتباين تواريخ بدء الف�صل ال�صيفي بني اجلامعات الر�صمية واخلا�صة؛ نحتاج 

اليوم قبل الغد لتحديد ماهية وطبيعة التعليم يف الف�صل ال�صيفي للبناء عليه �صوب برجمة 

مواعيد وبرامج واأوق��ات وق��رارات وخمططات كل الأط��راف يف العملية التعليمية التعلمية؛ 

وحل�صم حالة اجلدل والرتّقب الناجمة عن ذلك يف اجل�صم الطالبي والأكادميي.

توجيهات  وفق  لهم  الف�صلى  امل�صلحة  بتحقيق  الطلبة  واأبناءنا  بناتنا  خلدمة  نتطّلع   .٧

�صيدي �صاحب اجلاللة الها�صمية للحكومة الر�صيدة بهذا ال�صاأن؛ والأ�صلم والأكر حتوطاً يف 

هذا الظرف الدقيق باأن يتم اإتخاذ قرار بالتعليم عن ُبعد يف كل اجلامعات الر�صمية واخلا�صة 

للف�صل ال�صيفي احلايل ليعود اجلميع بعدها للحرم اجلامعي مطلع الف�صل الدرا�صي الأول 

القادم براحة اجلميع دومنا اأي تبعات اأو خماوف اأو قلق ل �صمح اهلل تعاىل.

ب�صراحة: نتطّلع باأن يح�صم جمل�س التعليم العايل اأمره يف �صاأن طبيعة واآليات التدري�س 

يف الف�صل ال�صيفي بعد الت�صاور مع اجلامعات كافة من خالل معايل الوزير رئي�س املجل�س 

للعيان  وا�صحة  واحليثيات  وامل��وؤ���ص��رات  احلكيمة؛  الت�صاركية  ال�صيا�صة  ه��ذه  على  داأب  ال��ذي 

ب�صاأن امل�صلحة الف�صلى للطلبة واجلامعات وكل الأطراف باأن يكون هذا الف�صل بالتعليم عن 

ُبعد -بغ�س النظر عن اآلية اإحت�صاب العالمات �صواء مئوية اأو غريها- اإ�صتكماًل ملا قامت به 

اجلامعات بنجاح يف الف�صل الثاين احلايل وخ�صو�صاً اأن الف�صل ال�صيفي عدد �صاعاته قليلة 

وي�صّكل خياراً ولي�س اإجباراً للطلبة كافة.

د. محمد طالب عبيدات

 الفصل الصيفي الجامعي 
في زمن كورونا

 التربية: ال تمديد لتقديم طلبات 
النقل الخارجي للمعلمين واالداريين

 إقليم البترا يباشر بتأهيل الشارع السياحي

االنباط-عمان

تقدمي  موعد  اخلمي�س  اليوم  ينتهي 

ط���ل���ب���ات ال���ن���ق���ل اخل����ارج����ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والإداري�����ني 

للعام الدرا�صي 2021/2020.

وق��ال��ت ام���ني ع���ام ال������وزارة ل��ل�����ص��وؤون 

الدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت 

ام�س الربعاء، انه ل نية لتمديد تقدمي 

اخلام�س  يف  ب���داأت  وال��ت��ي  النقل  طلبات 

من �صهر ني�صان املا�صي.

املعلمني  ق��ب��ي��الت  ال���دك���ت���ورة  ودع����ت 

اخلارجي  بالنقل  الراغبني  والداري���ني 

مم���ن مل ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ت��ع��ب��ئ��ة ال��ن��م��اذج 

بتعبئتها  امل��ب��ادرة  اإىل  بالنقل،  اخلا�صة 

قبل انتهاء املوعد املحدد.

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك����ان����ت 

اخلارجي  النقل  طلبات  ا�صتقبال  ق��ررت 

ال��ك��رتون��ي��ا، ���ص��م��ن ح��زم��ة الإج������راءات 

يف  تتبعها  التي  اللكرتونية  واخلدمات 

�صوء الجراءات الوقائية التي اتخذتها 

كورونا  ف��ريو���س  م��ع  للتعامل  احلكومة 

http://( الل��ك��رتوين:  الرابط  على 

apps.moe.gov.jo/app/

بعد  وذل����ك   ،)/Transferring
اإقرار الأ�ص�س اخلا�صة بالنقل اخلارجي.

ك���م���ا ي���ن���ت���ه���ي ي������وم غ�����د اخل���م���ي�������س، 

ا���ص��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ت��وزي��ع ط��ل��ب��ة ال�صف 

ال��ع��ا���ص��ر ل��ل��ف��روع الأك���ادمي���ي���ة وامل��ه��ن��ي��ة 

 ،2021/2020 ال����درا�����ص����ي  ل���ل���ع���ام 

وال�����ت�����ي ب����داأت����ه����ا ال�����������وزارة م�����ن خ���الل 

http://( الل������ك������رتوين  ال�����راب�����ط 

apps.moe.gov.jo/app/

وب���داأت   ،)/StudentsChoices
يف اخل���ام�������س ع�����ص��ر م���ن ���ص��ه��ر ن��ي�����ص��ان 

املا�صي، وفق الأ�ص�س املتبعة.

االنباط- البرتا

التنموي  ال��ب��رتا  اإقليم  �صلطة  اأعلنت 

ال�صياحي، ام�س الأربعاء، عن بدء العمل 

املوؤدي  الرئي�س  ال�صياحي  ال�صارع  بتاأهيل 

اإىل مركز زوار البرتا واملنطقة ال�صياحية.

�صلطة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  واأك���د 

الفرجات  �صليمان  الدكتور  البرتا  اإقليم 

اأع��م��ال  تنفيذ  ب����داأت  ال�صلطة  اأن  ام�����س، 

ال��ت��اأه��ي��ل ب��ع��د م��ن��ح ال��ت�����ص��اري��ح ال��الزم��ة 

ل��ل��م��ق��اول و���ص��ي��ك��ون ال��ت��اأه��ي��ل ع��ل��ى ع��دة 

مراحل.

بح�صب  الأوىل،  امل���رح���ل���ة  وت�����ص��ت��م��ل 

ال���ف���رج���ات، ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل ت��ق��اط��ع ج�صر 

ال��ف��الح��ات – ال�����ص��ارع ال�����ص��ي��اح��ي، اإع���ادة 

الطريق  وج�صم  القائمة  الأر�صفة  اإن�صاء 

ج�صم  يف  الب�صرية  الت�صوهات  ومعاجلة 

الكهرباء  اأع��م��دة  ت�صمل  وال��ت��ي  الطريق، 

والت�صالت، وحتويلها اإىل �صبكات اأر�صية 

ال��ك��ه��رب��اء،  ت��وزي��ع  ���ص��رك��ة  م��ع  بالتن�صيق 

من  التخفيف  العتبار  بعني  الأخ���ذ  م��ع 

انقطاعات الكهرباء عن املن�صاآت ال�صياحية 

طبيعتها،  اإىل  ال�����ص��ي��اح��ة  ع����ودة  ح���ال  يف 

ال�صياحة عن  ان��ق��ط��اع  ف���رتة  وا���ص��ت��غ��الل 

املنطقة.

 جابر: تسجيل إصابتين بكورونا والعدد 
الكلي يرتفع إلى 720

 الصفدي يبحث مع مالدينوف الجهود الدولية 
لمنع ضم اسرائيل ألراض فلسطينية

 فلسطين النيابية: التوجهات اإلسرائيلية 
بضم األغوار وأجزاء من الضفة عدوان سافر

االنباط-عمان

اأعلن وزير ال�صحة الدكتور �صعد جابر، 

ت�صجيل حالتي اإ�صابة بفريو�س كورونا يف 

الأردن لريتفع اإجمايل الإ�صابات منذ بدء 

تف�صي الوباء اإىل 720.

دار  يف  �صحفي  اإي���ج���از  خ���الل  واأ�����ص����ار، 

رئ��ا���ص��ة ال������وزراء، ام�����س الأرب����ع����اء، اإىل اأن 

حالتي الإ�صابة تعودان ل�صائق اأردين على 

لطفلة عمرها  واأخ����رى  ال��ع��م��ري،  ح���دود 

�صنة ون�صف ال�صنة موجودة مع والديها يف 

م�صت�صفى الأمري حمزة، حيث كان والداها 

واأج���ري  اأم�����س  امل�صت�صفى  اإىل  اأدخ����ال  ق��د 

ف��ح�����س ل��ل��ط��ف��ل��ة ال���ي���وم ول��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة 

بحالة  وه��ي  بالفريو�س  اإ�صابتها  ليتبني 

جيدة.

 7 ال��دك��ت��ور ج��اب��ر، ت�صجيل  اأع��ل��ن  كما 

اإج��م��ايل عدد  اليوم لريتفع  �صفاء  ح��الت 

املُتعافني اإىل 486.

واأ�صار اإىل اأن الفرق الطبية اأجرت اليوم 

للك�صف  خم��ري  فح�س  اآلف   3 ح���وايل 

عن كورونا يف جميع مناطق اململكة، موؤكداً 

اأنها �صتعود اإىل الزيادة يف اأخذ العينات بعد 

مرور فرتة عيد الفطر ال�صعيد.

اأن����ه يجري  اإىل  ال�����ص��ح��ة  ول��ف��ت وزي����ر 

ت�����داول ال��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��اط��ئ��ة 

واملُربكة على و�صائل التوا�صل الجتماعي 

حتمل م�صمى علمياً، وهي بعيدة كل الُبعد 

عن اأي حمتوى علمي مثل اكت�صاف عالج 

ناجع يف اإح��دى ال��دول علماً باأنه قد تويف 

ب�صبب  �صخ�صاً   29 اأم�س  ال��دول��ة  ه��ذه  يف 

املر�س.

بح�صب  املغلوطة،  املعلومات  ه��ذه  وم��ن 

وزير ال�صحة، اأن هذا الوباء لي�س فريو�صاً 

واإمنا بكترييا وجمرد تخر للدم، موؤكداً 

اأن هذا الكالم عار عن ال�صحة متاماً ومل 

ي�صدر عن اأي م�صدر طبي.

وقال، “اإن البع�س ي�صكك باأنه ل يوجد 

فريو�س، ونحن نقول باأنه موجود وجرى 

حتليله عاملياً مثلما جرى حتليل الفريو�س 

تركيبته”،  ون���ع���رف  الأردن  يف  امل���وج���ود 

م�صتغرباً من بع�س الأقاويل ب�”اإن اللقاح 

�صيحتوي على النانوتكنولوجي لل�صيطرة 

على عقولنا اأو غريه وهذا ي�صتخف بعقول 

الأردنيني ويربك امل�صهد الطبي”.

ت�����ص��ل��ب��ن��ا  الأق������اوي������ل  “هذه  واأ������ص�����اف 

ت�صحياتنا والتزامنا ملدة 3 اأ�صهر يف بيوتنا 

قليلة  اأرق��ام��ن��ا  جعل  ال���ذي  ال�صبب  وه���ذا 

وجمموع احلالت لدينا اأقل مما ي�صجل يف 

العديد من دول العامل بيوم واحد”.

اأن  ي���وؤم���ن  ل  ال��ب��ع�����س  “رمبا  وق������ال، 

ال����ف����ريو�����س م����وج����ود ن����ظ����راً ل���ق���ل���ة ع���دد 

الإ���ص��اب��ات ل��دي��ن��ا ول��ك��ن��ه م��وج��ود ويفتك 

ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ت���ق���اري���ر  واأن  ب���ال���ع���امل 

العاملية توؤكد اأن الفريو�س خطري ول زال 

التباعد اجل�صدي  واأن  بنا  اخلطر حمدقا 

وعدم  الأي��دي  وغ�صل  الكمامة  وا�صتخدام 

الخ����ت����الط ه���و ال�����ذي ي��ح��م��ي��ن��ا وي��ح��م��ي 

الوطن”.

بالن�صبة  “اأما  ال�صحة  وزي���ر  واأ���ص��اف 

ل��ت��و���ص��ي��ات جل���ن���ة الأوب�����ئ�����ة، ال���ت���ي جن��ل 

ونحرتم فقد ت�صاركنا منذ اليوم الأول يف 

علم  اأخ�صائيون يف  هذا اجلهد وجميعهم 

�صمعة  ولهم  جامعات  واأ�صاتذة  الوبائيات 

حملية واإقليمية ودولية ونحن نعمل يدا 

بيد”.

جتري  اللجنة  تو�صيات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

درا�صتها وحتى ت�صل اإىل التنفيذ متر بعدة 

ال�صحية،  امل��ع��اي��ري  تطبيق  منها  م��راح��ل 

ال��ت��ي حت��م��ي امل��واط��ن��ني واإم��ك��ان��ي��ة واآل��ي��ة 

اأم��ام  التو�صيات  ه��ذه  وت��و���ص��ع  تنفيذها، 

القرار بعد  اتخاذ  القرار ليجري  اأ�صحاب 

ا�صتيفاء التو�صيات لل�صروط التي حتمينا 

وحت��م��ي امل��واط��ن��ني، م���وؤك���داً اأن ه���ذا عمل 

موؤ�ص�صي متكامل نقوم به جميعاً.

االنباط-عمان

ا���ص��ت��ع��ر���س وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����ص���وؤون 

امل����غ����رتب����ني اأمي�������ن ال�������ص���ف���دي وامل��ن�����ص��ق 

ال�صالم  لعملية  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  اخل��ا���س 

مالدينوف  نيكولي  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 

املبذولة  الدولية  اجلهود  الأرب��ع��اء،  ام�س 

للحوؤول دون تنفيذ اإ�صرائيل قرارها ب�صم 

لإط��الق  اأف���ق  واإي��ج��اد  فل�صطينية  اأرا�����س 

ال�صراع  حلل  وفاعلة  مبا�صرة  مفاو�صات 

القانون  ووف��ق  الدولتني  حل  اأ�صا�س  على 

الدويل.

واأط����ل����ع م���الدي���ن���وف ال�������ص���ف���دي ع��ل��ى 

املتحدة  الأمم  بها  تقوم  التي  التحركات 

لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما 

ميكن اتخاذه من اإجراءات لإنقاذ العملية 

ال�صلمية. وو�صع ال�صفدي املبعوث الأممي 

ب�����ص��ورة اجل��ه��ود والت�����ص��الت ال��ت��ي تقوم 

ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ل��ب��ل��ورة م��وق��ف دويل وا���ص��ح 

وف��اع��ل يف منع ق��رار ال�صم واإح��ي��اء جهد 

ال��دائ��م  ال�����ص��الم  لتحقيق  حقيقي  دويل 

لقرارات  وفقا  الدولتني  حل  اأ�صا�س  على 

ال�����ص��راع.  حل��ل  وح��ي��داً  �صبيال  ال�صرعية 

�صم  اأي  اأن  وم��الدي��ن��وف  ال�صفدي  واأك���د 

حمتلة  فل�صطينية  لأرا�������س  ا���ص��رائ��ي��ل��ي 

و�صيقو�س  ال���دويل  للقانون  خ��رق��اً  ميثل 

العملية  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الأ���ص�����س  ك��ل 

التبعات  م��ن  ال�صفدي  وح���ذر  ال�صلمية. 

ال��ك��ارث��ي��ة لأي ق����رار ب��ال�����ص��م ع��ل��ى اأم���ن 

وا�صتقرار املنطقة. وقال اإن القرار �صيقتل 

ويجعل  ال�صراع،  و�صيوؤجج  الدولتني  حل 

ل  م��اآل حتمياً  الواحدة  الدولة  من خيار 

�صيمثله  م��ا  على  ال��ع��امل  ي�صكت  ان  ميكن 

م���ن م��اأ���ص�����ص��ة ل���الآب���ارث���ه���اي���د وال��ت��م��ي��ي��ز 

ال�صالم  اأن حماية  على  و�صدد  العن�صري. 

تتطلبان  الدويل  القانون  وحماية  العادل 

اأن يتحرك املجتمع الدويل فوراً للت�صدي 

لقرار ال�صم.

االنباط-عمان

ملوقف  ال��را���ص��خ  ت��اأي��ي��ده��ا  النيابية  فل�صطني  جلنة  ج���ددت 

جاللة امللك عبداهلل الثاين املعلن جتاه اخلطوة الإ�صرائيلية 

ببدء �صم اأجزاء وا�صعة من ال�صفة الغربية وغور الأردن.

ام�س  املجل�س  ب��دار  اللجنة  عقدته  اجتماع  خ��الل  واك���دت 

م�صاندتها  ال�صعود،  يحيى  املحامي  النائب  برئا�صة  الأرب��ع��اء 

جميع  ب��ح��ل  ال��ق��ا���ص��ي  الفل�صطينية  ال��ق��ي��ادة  مل��وق��ف  املطلقة 

التفاقات مع الحتالل الإ�صرائيلي.

ب��الإج��راءات  املتعلق  ال�صارم  جاللته  تاأكيد  اأن  اإىل  ولفتت 

امل�صاندة  جتد  ال�صاأن  بهذا  الوا�صحة  واإ���ص��ارات��ه  الإ�صرائيلية 

الرملانية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال���دويل  املجتمع  مطالبة  وال��ت��اأي��ي��د، 

ال��دول��ي��ة بال�صغط ع��ل��ى دول���ة الح��ت��الل ل��وق��ف اإج��راءات��ه��ا 

ال�صتفزازية التي من �صاأنها زيادة الحتقان باملنطقة.

جملة  مرفو�صة  الإ�صرائيلية  املمار�صات  اأن  على  و���ص��ددت 

وتف�صيال، داعية الدول الداعمة لالحتالل بهذا ال�صاأن باإعادة 

وتاأثرياتها  الإج���راءات  تلك  خمرجات  ح��ول  والتمعن  النظر 

ال�صلبية على املنطقة والعامل، م�صرية اإىل الروؤية ال�صتباقية 

الإ�صرائيلية  اأن اخلطوة  تاأكيده  امللك عر  بينها جاللة  التي 

�صتقود اإىل ال�صدام.

حمفوظ  اأب��و  �صعود  النواب  اللجنة  واأع�صاء  ال�صعود  واأك��د 

وق�����ص��ي ال��دم��ي�����ص��ي وحم��م��د ال��ظ��ه��راوي وحم��م��ود الطيطي 

وان�����ص��اف اخل���وال���دة وف��ي�����ص��ل الأع�����ور، ورئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ع��دال��ة 

ان  ال�صقور،  جمحم  النيابية  فل�صطني  جلنة  ع�صو  النيابية 

داعني  الفل�صطيني،  لل�صعب  وال�صند  الع�صد  �صيبقى  الأردن 

كخيار  ال�����ص��ف  ت��وح��ي��د  اإىل  وف�����ص��ائ��ل��ه  الفل�صطيني  ال�صعب 

الح��ت��الل  مل��واج��ه��ة  الوطنية  ال��وح��دة  وحتقيق  ا�صرتاتيجي 

وخمططاته.

العديد من الأوراق لل�صغط  اأن الأردن ميتلك  اإىل  ولفتوا 

حال  يف  ا�صتخدامها  �صيجري  ال��ت��ي  الح��ت��الل  �صلطات  على 

عن  ي��رتاج��ع  ل��ن  الأردن  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال�صم،  ق���رارات  تنفيذ 

مواقفه جتاه الق�صية الفل�صطينية باعتبارها الق�صية املركزية 

اأولوياته رغم ال�صغوطات  الأوىل التي ترتبع على اأعلى �صلم 

اخلارجية الكبرية التي مور�صت ومتار�س عليه جراء مواقفه 

الثابتة ل�صالح فل�صطني والفل�صطينيني.

واأو���ص��ح��وا اأن ال��داع��ني حل��ل ال��دول��ة ال��واح��دة ل يعلمون 

ت��ب��ع��ات��ه، واأن ت��ل��ك الإج����������راءات ���ص��ت�����ص��ل وف����ق ال��ت��ق��دي��رات 

ال�صفة  م�صاحة  م��ن  باملئة   30 م��ن  اأك���ر  اإىل  الفل�صطينية 

الغربية املحتلة.

وبينوا اأن اللجنة ب�صدد دعوة املجل�س لعقد لقاء نيابي غري 

ر�صمي للتباحث بهذا ال�صاأن للخروج بر�صالة وا�صحة تعر عن 

مكنون ال�صارع الأردين الراف�س لتلك الإجراءات.

الإ�صرائيلي  ال��ع��دوان  توجهات  اأن  حم��ف��وظ،  اأب���و  واأو���ص��ح 

الغربية  ال�صفة  م��ن  واأج����زاء  الأردن  اأغ����وار  ب�صم  القا�صية 

و�صمايل البحر امليت ت�صكل عدوانا �صافرا ومبا�صرا على الأردن 

ما يتطلب مواجهته بكل قوة وحزم.

واأعربت اللجنة عن تثمينها للمخرجات التي جاءت نتاجا 

حلملة العودة حقي وقراري التي اأطلقت �صابقا، م�صرية اإىل اأن 

عدد املوقعني عليها جتاوز 250 األفا.

الق�صية  ل�صالح  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  �صتبذل  اأن��ه��ا  واأك���دت 

الفل�صطينية و�صعبها الأبي و�صول لقيام الدولة الفل�صطينية 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س.

الأردين  ال��زخ��م  يعزز  عمل  برنامج  و�صع  اللجنة  وق���ررت 

مع  ل��ق��اءات  عقد  خالله  ت�صمن  الفل�صطينية  الق�صية  جت��اه 

الوزراء املعنيني واجلهات ذات العالقة بالإ�صافة اإىل عدد من 

الزيارات.
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األعيان يرفع توصيات لجانه للتعامل مع التحديات الراهنة

االنباط-عمان

جلانه  تو�صيات  االع��ي��ان  جمل�س  رف��ع 

ال���دائ���م���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأول���وي���ات ال��ع��م��ل يف 

احلكومة  ام��ام  وو�صعها  الراهنة  املرحلة 

لال�صتنارة بها.

الفايز،  في�صل  املجل�س  رئي�س  واأ���ص��ار 

اىل ان التو�صيات تاأتي التزاماً بتوجيهات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين بتفعيل مبداأ 

التنفيذية  ال�����ص��ل��ط��ت��ن  ب���ن  ال��ت�����ص��ارك��ي��ة 

االع��ي��ان  وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، وح��ر���س جمل�س 

ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م واال���ص��ن��اد ال��دائ��م��ن 

بها  مي��ر  التي  املرحلة  ه��ذه  يف  للحكومة 

ال��وط��ن وال��ع��امل ب��اأ���ص��ره، م��ن اأزم����ة غري 

م�����ص��ب��وق��ة وح�����ادة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ج��ائ��ح��ة 

ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ازم���ت���ه���ا  وادارة  ك����ورون����ا 

تطويقها و�صواًل لل�صيطرة عليها.

واكد الفايز �صعور كل اردين باالعتزاز 

له  كاإن�صان  بقيمته  اأح�����ّس  اذ  واالف��ت��خ��ار، 

واأح�����س بحب  وم��وف��ورة،  ك��رام��ة م�صونة 

ل���ه، وب��ح��ر���س حكومته  ال�����ص��دي��د  ق��ي��ادت��ه 

�صالمته،  على  االأمنية  واجهزته  وجي�صه 

وب���ح���ن���و اأط���ب���ائ���ه ومم���ر����ص���ي���ه وك�������وادره 

الطبية وَحَدبهم عليه.

التي  واملنعة  القوة  عنا�صر  اىل  ولفت 

موؤ�ص�صة  واملتمثلة يف  االزمة  ابرزتها هذه 

ال��ع��ر���س وم��ت��اب��ع��ة واه��ت��م��ام ج��الل��ة امللك 

وبكل  برمته  االم��ر  على  �صخ�صي  ب�صكل 

كما  امل��واط��ن��ن،  بحياة  املتعلقة  املفا�صل 

ات�����ص��ال وتوا�صل  امل��ل��ك على  ك��ان ج��الل��ة 

دائ���م���ن م���ع م��ع��ظ��م ال���ق���ادة امل���وؤث���ري���ن يف 

موقع  ثبتت  ر�صائل مهمة،  وار�صل  العامل 

مكانة جاللته  واك��دت  ال��ع��امل،  يف  االردن 

الرفيعة على امل�صتوى الدويل. 

اث��ب��ت��ت  ال����دول����ة االردن����ي����ة  وق������ال، ان 

دولة موؤ�ص�صات  انها  امللك  وبقيادة جاللة 

املتميز  االأداء  خ��الل  م��ن  وق���ادرة  را�صخة 

واال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي ل���ل���ح���ك���وم���ة اث����ن����اء ه���ذه 

واأن االردن دولة موؤ�ص�صات من  اجلائحة، 

الطراز االأول وعلى راأ�صها اجلي�س العربي 

الطبية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  االم��ن��ي��ة  واالج���ه���زة 

وم���وؤ����ص�������ص���ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين وال��ب��ن��ك 

القطاعن  بن  فّعالة  وب�صراكة  امل��رك��زي 

العربي  اجلي�س  قام  كما  واخلا�س،  العام 

ب��ال��دور  االم��ن��ي��ة،  واالج���ه���زة  امل�صطفوي 

املنوط بها على امت وجه.

ب��ن  كباراً”  “كنا  ان���ن���ا  اىل  وا�����ص����ار 

بالتزامنا  القائد،  جاللة  قال  كما  االمم، 

واالدراك،  وب��ال��وع��ي  حكومتنا  بتعليمات 

النوعي،  والتعليم  الثقافة  م��ن  املتاأتيان 

ب��خ��ط��ورة ال���ظ���رف ال�����ذي ف��ر���ص��ت��ه ه��ذه 

والتعا�صد  وبالتكافل  العاملية،  اجلائحة 

ملمو�صاً  واق��ع��اً  جت�صد  ال��ذي  والت�صامن 

م�صّرفاً يف قلب الوطن وجنباته كافة.

االداري���ة،  اللجنة  تو�صيات  وت�صمنت 

برامج  الإدارة  متخ�ص�صة  جل��ان  ت�صكيل 

تن�صيقي  ق��ط��اع��ي  ت��ق�����ص��ي��م  وف���ق  االأزم������ة 

وتكاملي، مع اإبقاء عمل االأجهزة املخت�صة 

وال��رام��ج  واخل��ط��ط  ال��ت��وج��ه��ات  لتنفيذ 

والتغذية باملعلومات واإدامة توثيق العمل 

واملعلومات يف خمتلف االأجهزة احلكومية 

وبالتايل عودة دوام االأجهزة احلكومية.

وت��ت��ن��اول م��ه��ام ال��ل��ج��ان: اإع����ادة هيكلة 

امل����وازن����ة ال���ع���ام���ة، وال���ت���اأك���د م���ن حتقيق 

االإي�����������رادات م����ن ���ص��ري��ب��ة امل���ب���ي���ع���ات م��ن 

والتي  بها  امل�صموح  االقت�صادية  االأن�صطة 

لتح�صيل  اآل��ي��ة  وو���ص��ع  تباعاً،  بها  ي�صمح 

�صريبة الدخل عن عام 2019، والتاأكد من 

اجلمركية،  الر�صوم  لتح�صيل  اآلية  وجود 

وحت�صيل  االأرا�صي  بدائرة  العمل  واع��ادة 

ال��ر���ص��وم امل��خ��ت��ل��ف��ة، ودرا����ص���ة م�����ص��اه��م��ات 

ال�صمان، ومدى تاأثر قدرته على االإيفاء 

معايري  درا�صة  اىل  باالإ�صافة  بالتزاماته، 

التي  للمبالغ  والقرو�س  الت�صهيالت  منح 

ونتائجها  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  تخ�صي�صها  مت 

على االأن�صطة االقت�صادية.

ملنح  تعليمات  و���ص��ع  اأي�صا  امل��ه��ام  وم��ن 

الفوائد يف  ون�صب  والقرو�س  الت�صهيالت 

املركزي لاللتزام  البنك  البنوك ومتابعة 

با�صتثناء  الراأ�صمالية  النفقات  بها، ووقف 

باملائة   30 من  اأكرث  منها  املنجز  امل�صاريع 

اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  االأول�����وي�����ة  ذات  وت���ل���ك 

جانب  اىل  احليوية،  ال�صيانة  وم�صاريع 

اإال ما كان �صروريا  ال�صراء  وقف عمليات 

م��ن��ه��ا، واال���ص��ت��م��رار يف دف���ع نفقات  ج���داً 

ملنع  احلكومية  ل��ل��دوائ��ر  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء 

تراكمها ودعم ميزانيات ال�صركات ووزارة 

املياه.

ودع����ت ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة ال�����ص��ح��ة، اىل 

ت���وح���ي���د م���ق���دم���ي اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة 

وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا حت���ت م��ظ��ل��ة وط��ن��ي��ة وق��ي��ادة 

النظام  اول��وي��ات  ترتيب  واع����ادة  واح����دة، 

ال�صحي، مع االبقاء على اللجنة الوطنية 

اليات  وو�صع  الوبائي  والر�صد  لالأوبئة 

ل�����الإب�����الغ ع�����ن اال������ص�����اب�����ات م�����ن ج��م��ي��ع 

القطاعات، وت�صديد االجراءات للقادمن 

من خارج االردن.

ال��ل��ج��ن��ة اإىل و����ص���ع خ��ط��ة  ك��م��ا دع����ت 

للتعامل مع االنعكا�صات االقت�صادية التي 

االأزم��ة،  نتيجة  ال�صحي  بالقطاع  حلقت 

ك���اإي���ق���اف ال�����ص��ي��اح��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��الج��ي��ة 

وتقليل الطاقة اال�صتيعابية للم�صت�صفيات 

اإ�صافة  اخلا�س،  القطاع  عيادات  وتعطيل 

العامة،  لل�صحة  وطني  معهد  ايجاد  اإىل 

وتخفي�س ال�صرائب على �صناعة االدوية 

ال�صالمة  وادوات  الطبية  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات 

العامة، ورفع م�صتوى الوعي االجتماعي 

باملعايري واالجراءات ال�صحية.

 

واأكدت تو�صيات اللجنة املالية، احلاجة 

ل��ن��واف��ذ اإق��را���ص��ي��ة اإ���ص��اف��ي��ة مل��ا مي��ك��ن اأن 

والدولية،  املحلية  املالية  االأ�صواق  توفره 

وقد يكون �صندوق النقد الدويل والبنك 

ال������دويل واالحت�������اد االأوروب���������ي م���ن ه��ذه 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة، ال���ص��ي��م��ا وان ه��ذه  امل�������ص���ادر 

م���وارد متاحة  ت��وف��ر  ع��ن  اعلنت  اجل��ه��ات 

ك��ورون��ا،  ازم���ة  ال���دول مب��واج��ه��ة  مل�صاعدة 

وال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ب��ادرة ج��الل��ة امل��ل��ك فيما 

ازم��ة  مل��واج��ه��ة  ال����دويل  ب��ال��ت��ع��اون  يتعلق 

كورونا.

ك���ان هناك  اإذا  ان���ه  ال��ل��ج��ن��ة  واأ���ص��اف��ت 

حاجة يف الفرة القادمة ل�صيولة ا�صافية 

فقد يرى البنك املركزي ان يخف�س ن�صبة 

االحتياطي النقدي مرة اخرى من 5 اإىل 

3 ب��امل��ئ��ة م��ع اإدام�����ة ال�����ص��رك��ات واحل��ف��اظ 

على الوظائف والعمالة من خالل تقوية 

غياب  ويف  ال�صركات،  ه��ذه  اأم���وال  روؤو����س 

م�����ص��ادر مت��وي��ل��ي��ة اأخ�����رى ي��ت��ب��ق��ى ل��ه��ذه 

ال�صركات خيار ان يعاد هيكلتها عن طريق 

للتما�صي  وذل��ك  اال�صتحواذ  او  االن��دم��اج 

املتدين  االقت�صادي  الن�صاط  م�صتوى  مع 

وقد  ت��دري��ج��ي��اً،  يتعافى  ان  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

مديونيتها  مبادلة  ال�صركات  بع�س  ترى 

ل����دى ال���ب���ن���وك ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ج����زء م��ن 

حقوق امللكية ل�صالح دائنيها.

وا������ص�����ارت ت���و����ص���ي���ات جل���ن���ة االإع������الم 

وال��ت��وج��ي��ه ال��وط��ن��ي، اىل اه��م��ي��ة اي��ج��اد 

كمة  روؤي����ة ���ص��ام��ل��ة وا���ص��ح��ة ور���ص��ال��ة محُ

واثقة وقيم جوهرية ثابتة، يقوم االإعالم 

ب��ع��ك�����ص��ه��ا، وع��ل��ى االإع�����الم ال��ر���ص��م��ي بعد 

القيام  ل��ل��دول��ة،  ال�صاملة  ال��روؤي��ة  جتهيز 

اال�صراتيجية  خلطته  ق��ال��ب  بت�صميم 

اىل جانب اال�صالح الت�صريعي، ومعاجلة 

ق�����ص��ي��ة ال�����ص��ح��ف ال���ورق���ي���ة، وم��اأ���ص�����ص��ة 

ع���م���ل امل�����واق�����ع االل����ك����رون����ي����ة وت���ط���وي���ر 

م��ت��واه��ا وت��ف��ع��ي��ل ق��ان��ون��ه��ا، ف�����ص��ال عن 

م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وال��رب��ي��ة 

االعالمية. 

ودع����ت ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة ال��رب��ي��ة اىل 

ان��ت��ظ��ام ال��درا���ص��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف اال���ص��ب��وع 

امل��ق��ب��ل ومل���دة  ���ص��ه��ر ح���زي���ران  االول م���ن 

ث��م��ان��ي��ة اأ���ص��اب��ي��ع ل��ت��ع��وي�����س ال��ط��ل��ب��ة ما 

مبعنى  اأي  ك��ورون��ا،  جائحة  ج���ّراء  فاتهم 

ذل��ك،  تعذر  واذا  ال�صيفي،  الف�صل  ال��غ��اء 

ي����ج����ري م���ن���ح ك����ل ط����ال����ب ع����الم����ة غ��ري 

در�صها  ال��ت��ي  امل�����ص��اق��ات  جميع  يف  مكتمل 

ت��وزع  وان  االل��ك��روين  التعليم  بوا�صطة 

ع���الم���ات امل�����ص��اق��ات ب��ن�����ص��ب م��ع��ي��ن��ة لكل 

واالمتحانات  الف�صلية  االمتحانات  م��ن 

ت��ع��ق��د االم���ت���ح���ان���ات  ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع���ل���ى ان 

النهائية يف حرم اجلامعات.

ي�����ص��ب��ح  ان  اه���م���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  واك��������دت 

وال�صيما  بعد(  )عن  االلكروين  التعليم 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل 

ب��ن االأ���ص��ات��ذة وال��ط��ل��ب��ة ج���زءا ال يتجزاأ 

يدار  بحيث  اجلامعية  املناهج  بع�س  من 

يف  ومتخ�ص�صة  منف�صلة  وح��دة  قبل  من 

حقيقيا  اع��ت��م��ادا  يعتمد  وان  جامعة  ك��ل 

التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وق��ي��ام  وم��درو���ص��ا، 

االردن�����ي�����ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ م����ا اأم����ك����ن م����ن ب��ن��ود 

امل���وارد  لتنمية  الوطنية  اال�صراتيجية 

ال��ع��ام  التعليم  م�����ص��ت��وى  ل��رف��ع  ال��ب�����ص��ري��ة 

بالبحث  االه��ت��م��ام  ج��ان��ب  اىل  وال���ع���ايل، 

ال��ع��ل��م��ي ودع���م���ه وت�����ص��ك��ي��ل جل��ن��ة وطنية 

الدرو�س  لبيان  االخت�صا�س  ا�صحاب  من 

امل�����ص��ت��ف��ادة م���ن جت���رب���ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

ا�صافة  و�صيا�صيا،  واقت�صاديا  اجتماعيا 

بتكنولوجيا  متخ�ص�صة  وحدة  ان�صاء  اىل 

التعليم عن بعد يف كل من وزارة الربية 

الت�صريعات  لو�صع  العايل  التعليم  ووزارة 

الناظمة لهذا التعليم واإدارته.

اىل  فدعت  والتنمية  العمل  جلنة  ام��ا 

لدعم  وطن  همة  �صندوق  ح�صاب  توجيه 

االإن����ت����اج ال�����ص��ن��اع��ي وال����زراع����ي ال���ه���ادف 

وال��ت�����ص��دي��ر،  ال���ذات���ي  االك��ت��ف��اء  لتحقيق 

وتخفي�س ال�صرائب واجلمارك بن�صبه ال 

تقل عن 50 باملئة وتخفي�س ن�صبة الفائدة 

يف البنوك الأدنى م�صتوى 2 باملئة وت�صهيل 

من  ال��ق��رو���س  ع��ل��ى  للح�صول  ال�����ص��روط 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س واالأف����راد  اأج���ل ت�صجيع 

ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ل��ل��م�����ص��روع��ات 

القطاعات  بفتح  واال���ص��ت��م��رار  ال�صغرية، 

الت�صديد  بكامل طاقاتها مع  االقت�صادية 

الوقاية،  باإجراءات  االلتزام  �صرورة  على 

القطاعات  العاملن لكل  وت�صهيل و�صول 

امل�����ص��رح ل��ه��ا، م���ع مت��دي��د ف���رة ال�����ص��م��اح 

ال���ع���ا����ص���رة ل��ي��ال  ب���احل���رك���ة اىل ال�����ص��اع��ة 

عملها  طبيعة  يتطلب  ال��ت��ي  للقطاعات 

ذلك. 

العمل،  جل��ن��ة  ت��و���ص��ي��ات  ت�صمنت  ك��م��ا 

اإعطاء االأولوية للمنتج االأردين واحلوافز 

ال����الزم����ة ل��ت��ط��وي��ره ورف�����ع ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه، 

مبا�صرا  متويال  امل��رك��زي  البنك  وتقدمي 

ل��دع��م ���ص��راء االآالت وامل��اك��ي��ن��ات ال��الزم��ة 

امل��ن��ت��ج وكميته،  م�����ص��ت��وى  ل��رف��ع  وغ��ريه��ا 

وفتح  االأردنية  لل�صناعات  الت�صغيل  ودعم 

مكاتب ت�صويقية يف دول العامل.

و������ص�����ددت ت���و����ص���ي���ات جل���ن���ة ال����زراع����ة 

والبيئة على اإعادة النظر باال�صراتيجية 

الزراعية وتعديل خطة  الوطنية للتنمية 

العمل التنفيذية من قبل وزارة الزراعة، 

والتوجه اىل زراعة احلبوب وادخال طرق 

ودع��م  ل��ل��زراع��ة،  امل��ي��اه  با�صتخدام  حديثة 

والت�صويق  الزراعي  الت�صنيع  م�صروعات 

الذكية،  ل��ل��زراع��ة  وال��ت��ح��ول  وال�����ص��ادرات 

وانتاج البذور والتقاوي و�صناعة اال�صمدة 

العمالة  واق��ع  وتطوير  ال��زراع��ي��ة  وامل���واد 

ال���زراع���ي���ة وال��ت��و���ص��ع يف ان���ت���اج االع���الف 

اخل�صراء واجلافة وتطوير قاعدة بيانات 

والركيز على البحوث التطبيقية واعادة 

عن  ف�صال  ال��زراع��ي��ة،  بالقرو�س  النظر 

ري��ادة  وتبني  االأردن  زراع���ة  غرفة  اإن�����ص��اء 

واإع��الم��ي��ة  تلفزيونية  وب��رام��ج  االأع��م��ال 

مب��ج��ال ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي، واإن�����ص��اء بنك 

يف  الفائ�س  مع  للتعامل  االأردين  ال��غ��ذاء 

�صندوق  بقانون  النظر  واإع��ادة  املنتجات، 

املخاطر الزراعية وم�صادر متويله.

وت����وق����ع����ت جل����ن����ة ال�������ص���ي���اح���ة ت���وق���ف 

ال�صياحة ب�صكل تام حتى نهاية اآب املقبل، 

املقبل،  اآذار  نهاية  حتى  متوا�صعة  وع��ودة 

الثالثة  املرحلة  على  احل��ك��م  �صيتم  فيما 

2021 يف �صوء تطورات  ابتداء من ني�صان 

االو�صاع العاملية يف حينه.

دف��ع��ات  اي  ت��اأج��ي��ل  اللجنة  واق��رح��ت 

م�����ص��ت��ح��ق��ة ح���ال���ي���اً او خ����الل ه����ذا ال��ع��ام 

وامل�صتثمرين  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل��ن�����ص��اآت  ع��ل��ى 

والعاملن فيها، واإعفاء كامل او تخفي�س 

م���ن ن�����ص��ب��ة ���ص��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات، وت�����ص��دي��د 

روات����ب ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ي 

لنهاية العام على االقل من قبل موؤ�ص�صة 

ال�صمان االجتماعي وفق القانون واأوامر 

ال��دف��اع ذات ال��ع��الق��ة، واع��ف��اء ك��ام��ل من 

الر�صوم احلكومية املرتبة على الكهرباء 

وامل�������اء واخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن�����ص��اآت 

ال�����ص��ي��اح��ي��ة، م���ع دع���م ���ص��رك��ات ال��ط��ريان 

امل��ح��ل��ي��ة م����ن خ�����الل ت����اأم����ن دع�����م م���ايل 

مبا�صر وتوفري قرو�س بدون فائدة وملدة 

�صداد ال تقل عن خم�س �صنوات.

ال�����ص��ي��اح��ة اىل منح  ك��م��ا دع����ت جل��ن��ة 

القرو�س بفوائد قليلة وملدة ال تقل عن 5 

�صنوات للمن�صاآت ال�صياحية، ودعم القطاع 

اال�صتفادة من جناح  ال�صياحي من خالل 

وكيفية  ك��ورون��ا  فريو�س  باحتواء  االأردن 

مهم  كمق�صد  مكانته  وتعزيز  به  التعامل 

الت�صويق  عن  ف�صال  العالجية،  لل�صياحة 

باململكة  ال�صياحية  ل��ل��م��واق��ع  وال���روي���ج 

واهمها البحر امليت ملا يحتويه من معادن 

الفريد  اجلغرايف  وموقعه  غنية  طبيعية 

اال�صرخاء  لل�صائح  يتيح  وان  نوعه،  من 

والتمتع بعد هذه االأزمة العاملية، وتكاتف 

ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة  جميع 

ل��دع��م ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة وم���اول���ة اإع���ادة 

االأمور اىل ن�صابها بهذا القطاع.

وال��ري،  املياه  جلنة  تو�صيات  وطالبت 

لال�صتغالل  املتوفرة  املياه  كميات  بزيادة 

ال�����زراع�����ي، وم����ن ذل����ك ا����ص���ت���غ���الل امل���ي���اه 

امل�����ص��و���س )امل���احل���ة مب��ل��وح��ة م��ت��م��ل��ة(، 

وا���ص��ت�����ص��الح م��ي��اه ال��راي��ن ال��ن��اجت��ة عن 

تتحمل  التي  النباتات  وزراع���ة  التحلية، 

اجلوفية  اخل��زان��ات  اىل  ا�صافة  امل��ل��وح��ة، 

وتعظيم  ا�صتغاللها،  ميكن  التي  امل��احل��ة 

كلف  بتقليل  كافة  ال��زراع��ات  م��ن  امل���ردود 

امل����دخ����الت وت��ع��ظ��ي��م ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة 

امل��ح��ل��ي��ة يف ه����ذه امل����دخ����الت، واالن���ت���ب���اه 

ل���الإن���ت���اج احل����ي����واين م���ن حل����وم ح��م��راء 

وب���ي�������ص���اء واأ�����ص����م����اك م��ن��ا���ص��ب ت��رب��ي��ت��ه��ا 

الكلفة،  م��ت��دين  وال���غ���ذاء  امل��ي��اه  ل��ن��وع��ي��ة 

وال��رك��ي��ز ع��ل��ى زراع����ة االأع�����الف وج��ن��ي 

املياه  ا�صتعمال  التنب وم�صتقاته، وتطوير 

ال�صهباء )العادمة( واعتبارها جزءاً هاماً 

من املوارد املائية، حيث �صلكنا ذلك امل�صار 

منذ 1968.

ال�صتغالل  االنتباه  اإىل  اللجنة  ودع��ت 

امل���ي���اه اخل�������ص���راء وه����ي رط���وب���ة ال��رب��ة 

امل��ت�����ص��ك��ل��ة م����ن م���ي���اه االأم�����ط�����ار ب��ت��وف��ري 

احل����واف����ز ل����زراع����ة االأرا�������ص������ي ال��ب��ع��ل��ي��ة 

ال��زراع��ي،  االإق���را����س  ع��ن ط��ري��ق تكييف 

اىل ج��ان��ب ت��ط��وي��ر مم���ار����ص���ات ال���زراع���ة 

فيها،  العاملن  بتدريب  والعناية  باملكننة 

الزراعي  للبحث  منا�صبة  اأهمية  واإعطاء 

وتطوير  وتنظيم  واالإر����ص���اد،  التطبيقي 

ال��ت�����ص��وي��ق ال���زراع���ي م��ل��ي��اً وت�����ص��دي��ري��اً 

ر�صيد  وزي���ادة  بعقود،  ال��زراع��ة  وت�صجيع 

املخزون الغذائي باالإنتاج الزراعي املحلي، 

ال�صرب  مياه  م�صاريع  كلف  بن  وامل��وازن��ة 

قدرة  وب��ن  وال��ت��وزي��ع(  والنقل  )التحلية 

النا�س على مواجهتها. 

ودع�������ت ت���و����ص���ي���ات جل���ن���ة اخل����دم����ات 

للبلديات  م��ايل  دع��م  ت��اأم��ن  اإىل  العامة، 

لالأ�صهر  االأزم���ة  تخطي  على  مل�صاعدتها 

االأق��ل، حيث  على  واأي��ار وحزيران  ني�صان 

جفت موارد حت�صيل البلديات خالل هذه 

الفرة وبالتايل �صتواجه البلديات اأزمات 

وتوفري  ال�صابقة،  ازم��ات��ه��ا  تعّمق  مالية 

قرو�س لقطاع النقل بدون فوائد لغايات 

االأج��ه��زة  و�صيانة  باملوظفن  االح��ت��ف��اظ 

ال  م��دة  بعد  �صدادها  يتم  وان  ال�صرورية 

�صركات  واع��ف��اء  ���ص��ن��وات،  خم�س  ع��ن  تقل 

ال��ط��ريان م��ن ال��ر���ص��وم كافة واالأر���ص��ي��ات 

للمطارات وال�صرائب لنهاية هذا العام .

ام���ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ط��اع االإن�������ص���اءات، 

ف���اق���رح���ت ال���ل���ج���ن���ة ت���وج���ي���ه ال�����ص��م��ان 
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بالن�صبة للموظفن والعاملن �صمن هذا 

هند�صية  �صركات  م��ن  ميثله  مب��ا  القطاع 

و���ص��رك��ات  م��ق��اوالت  و���ص��رك��ات  ا�صت�صارية 

م������واد ال���ب���ن���اء وال����ك���������ص����ارات وامل���ح���اج���ر، 

عليها  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����ص��ت��ح��ق��ات  وت�����ص��دي��د 

ل��ق��ط��اع االإن���������ص����اءات ع���م���وم���اً م���ن خ��الل 

امل�����ص��روع��ات امل��ط��روح��ة وق��ي��د ال��ع��م��ل يف 

وباقي  واال���ص��ك��ان  العامة  االأ���ص��غ��ال  وزارة 

الوزارات املعنية.

وت�����ص��م��ن��ت ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة ال��ط��اق��ة، 

النفطية  امل�صتقات  ا�صعار  تخفي�س  ع��دم 

وم���واج���ه���ة اك�����ر حت����د ي����واج����ه ال��ق��ط��اع 

الكهربائي يف هذا العام هو خ�صائره التي 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  خم�صمئة  ت��ت��ج��اوز  ���ص��وف 

وال��ت��وق��ف ح��ال��ي��اً ع��ن ادخ����ال م�����ص��روع��ات 

الكهربائي،  النظام  يف  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 

ل��ت��اأث��ريه��ا امل�����ايل وال�����ص��ل��ب��ي ع��ل��ى ق��ط��اع 

ال���ك���ه���رب���اء، م���ع اع������ادة ال���ت���ف���او����س ح��ول 

بحق  الظاملة  امل�صتقل  التوليد  اتفاقيات 

امل��الي��ن،  م��ئ��ات  �صنوياً  وحتملها  اململكة 

ا�صتالم م�صروع  تاأخري  ف�صال عن وجوب 

ال�����ص��خ��ر ال���زي���ت���ي خ����الل ال���ع���ام احل���ايل 

له  ولي�س  املالية  االأع��ب��اء  �صيزيد  وال���ذي 

داع فني.

وا���ص��ت��م��ل��ت ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة احل��ري��ات 

خ�صو�صية  على  املحافظة  على  ال��ع��ام��ة، 

وتي�صري  وت�صهيل  ب��ال��ف��ريو���س،  امل�صابن 

وخ�صو�صاً  ب��امل��ح��اك��م  التقا�صي  عمليات 

النائية،  واالأماكن  البعيدة  املحافظات  يف 

اي��ج��اد خطة  اىل  امل���راأة  دع��ت جلنة  بينما 

العمل،  �صوق  امل��راأة يف  بقاء وج��ود  ت�صمن 

ل��ل��ن�����ص��اء م��ن خمتلف  ال���دول���ة  ت��ك��ف��ل  وان 

اإىل  الو�صول  يف  امل�صاواة  العمرية  الفئات 

واعتماد  االجتماعية،  احل��م��اي��ة  خ��دم��ات 

�صيا�صات تهدف اإىل حمايتهّن من الوقوع 

يف ب��راث��ن ال��ف��ق��ر وح��م��اي��ة ال��ع��ام��الت يف 

ال�صركات  ال��ر���ص��م��ي، ودع���م  ال��ق��ط��اع غ��ري 

العاملة  واملتو�صطة  ال�صغرية  الن�صوّية 

وايجاد  وال�صناعي،  التجاري  القطاع  يف 

خ��ط��ة اإع���الم���ي���ة ت��ب��ث ر���ص��ائ��ل اإع��الم��ي��ة 

العنف  على  يح�س  الذي  اخلطاب  تكافح 

ب�صكل  ال��ن�����ص��اء  ع��م��وم��ا و����ص���د  االأ�����ص����ري 

املعنية  م���ع اجل���ه���ات  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  خ���ا����س، 

الإي����ج����اد ب���رام���ج ل���ل���م���راأة يف ال��ق��ط��اع��ات 

غ���ري امل��ن��ظ��م��ة، وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة 

ال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي ل��ك��ي��ف��ي��ة ت��وظ��ي��ف 

باإعطاء  امل��ب��ادرة  واخ��ذ  االم��وم��ة  �صندوق 

عن  املتعطالت  الن�صاء  بت�صجيل  اول��وي��ة 

وخ�صو�صا  االجتماعي  بال�صمان  العمل 

العامالت يف االعمال الرعائية واملنت�صبات 

لالأعمال ال�صغرية.

ودع�������ت ت���و����ص���ي���ات جل���ن���ت���ي ال���ث���ق���اف���ة 

توجيه  اىل  ال�����ص��ب��اب��ي  ال��وط��ن��ي  واحل�����وار 

واال�صتفادة  العمل  نحو  ال�صباب  ط��اق��ات 

وطنية  خ��ط��ه  واي��ج��اد  ب��ال�����ص��راك��ة،  منهم 

ت�������ص���ه���م ب���ت���ن���ظ���ي���م امل�������ب�������ادرات ال���ف���ردي���ة 

ب�صكل  االردين  ال�صباب  ل��دى  التطوعية 

والت�صريعات  القوانن  وتطوير  موؤ�ص�صي، 

مع  والتن�صيق  التطوعي،  للعمل  الناظمة 

املوؤ�ص�صات واجلهات ال�صبابية بعقد دورات 

وور�س عمل عن بعد لل�صباب بهدف تنمية 

العلمية  ال�صخ�صية  ومهاراتهم  قدراتهم 

وال��ع��م��ل��ي��ة ل���ال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��م يف ب��ن��اء 

االإل��ك��رون��ي��ة،  احل����وارات  وع��ق��د  املجتمع، 

بتثقيف  ت�����ص��ه��م  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات  واي���ج���اد 

وف��رق  االزم���ات،  ادارة  ال��ي��ات  ع��ن  ال�صباب 

من�صة  وايجاد  باحلمالت،  تقوم  تطوعية 

اإلكرونية تتيح الفر�صة لل�صباب االأردين 

يف  امل�����ص��ارك��ة  ف��ر���س  جميع  اإىل  للو�صول 

اخلدمة املتاحة.

اخلمي�س  2020/05/28
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 االنباط-برتا

اأن�����ه�����ت م����دي����ري����ة ح���م���اي���ة االن����ت����اج 

وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال��وط��ن��ي 

التي  بالق�ضية  التحقيق  وال��ت��م��وي��ن، 

رفعتها ال�ضركات املحلية املنتجة ل�ضلعة 

�ضيب�س البطاطا، دون اتخاذ اأي تدابري 

للتقدم  توجيهها  ج���رى  فيما  وق��اي��ة، 

بطلب مكافحة اإغراق اإذا رغبت بذلك.

ووج��ه��ت ال�����وزارة ك��ت��اب��ا ر���ض��م��ي��ا اإىل 

وك����اء ال�����ض��رك��ات لإع��ام��ه��م ب��ال��ق��رار 

ت�ضجيلها  جرى  التي  بالق�ضية  املتعلق 

اأي  ات���خ���اذ  امل��ا���ض��ي، دون  ال���ع���ام  خ���ال 

ت����داب����ري وق����اي����ة ع���ل���ى ���ض��ل��ع��ة ���ض��ي��ب�����س 

امل�ضتوردة. البطاطا 

الذي ح�ضلت )برتا(  القرار  وح�ضب 

كافية  اأدل��ة  تتوفر  منه، مل  ن�ضخة  على 

ع���ل���ى ال���ع���اق���ة ال�����ض��ب��ب��ي��ة ب����ن ت���زاي���د 

البطاطا  �ضيب�س  �ضلعة  من  امل�ضتوردات 

وال�ضرر الواقع على ال�ضناعة املحلية.

اإىل احل���الت التي  ال����وزارة  واأ���ض��ارت 

اتخاذ  دون  التحقيق  اإنهاء  فيها  يجري 

امل��ادة  وال��ت��ي ج���اءت �ضمن  ت��داب��ري،  اأي 

الن��ت��اج  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون  م���ن  –اأ(   11(

الوطني رقم)21( ل�ضنة 2004 .

تن�ضيب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال���وزي���ر  وي��ت��خ��ذ 

امل��دي��ري��ة )ح��م��اي��ة الن���ت���اج ال��وط��ن��ي(، 

ات��خ��اذ  ال��ت��ح��ق��ي��ق دون  ب���اإن���ه���اء  ق������رارا 

التالية:  احل���الت  م��ن  اأي  ال��ت��داب��ري يف 

اإذا ك��ان��ت الأدل�����ة امل��ق��دم��ة ع��ل��ى وج��ود 

املرتتبة  ال�ضرر  اأو  ال�ضارة  املمار�ضات 

�ضحب  ج���رى  واإذا  ك��اف��ي��ة،  غ��ري  عليها 

مع  الإج��راء  هذا  يتعار�س  ومل  الطلب 

كانت  واإذا  العامة،  امل�ضلحة  متطلبات 

ت��و���ض��ي��ة امل���دي���ري���ة ت���وؤك���د ع����دم وج���ود 

ممار�ضات �ضارة اأو �ضرر.

 االنباط-عمان

ل�����ض��رك��ات  الأردين  الحت������اد  اأع����ل����ن 

التاأمن عن ترحيل الربامج التدريبية 

التدريبية  تنفذ �ضمن اخلطة  التي مل 

ب��رن��اجم��ا   17 وال���ب���ال���غ���ة   2020 ل���ع���ام 

تدريبيا اإىل عام 2021.

وج���اء ه���ذا ال���ق���رار ا���ض��ت��ن��اداً لأوام���ر 

العامة  التجمعات  منعت  التي  ال��دف��اع 

امل�ضاركن  و�ضحة  �ضامة  على  حفاظا 

التباعد الجتماعي. وتطبيق قواعد 

تنظيم  �ضيوؤجل  اأن��ه  الحت��اد  واأو�ضح 

الندوة العربية التي كان مقررا عقدها 

“اأبرز  بعنوان  امليت  البحر  منطقة  يف 

التاأمن  �ضناعة  يف  الرقمية  التحديات 

�ضهر  يف  املقبلة”  اخل��م�����س  ل��ل�����ض��ن��وات 

اإ�ضعار  اإىل  العام  ه��ذا  من  املقبل  اأيلول 

اآخر .

اأي�ضا  �ضيت�ضمن   2021 عام  اأن  يذكر 

للتاأمن  الثامن  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  عقد 

الذي  العقبة للتاأمن2021”،  “موؤمتر 
العقبة،  �ضنتن مبدينة  دوريا كل  يعقد 

تتجاوز  دول��ي��ة  م�����ض��ارك��ات  وي�ضتقطب 

600 م�ضاركة.

 االنباط-عمان

بحث رئي�س هيئة تنمية وتطوير املهارات 

ال�ضفا�ضفة،  قي�س  الدكتور  والتقنية،  املهنية 

خ����ال ل��ق��ائ��ه ال���ي���وم الأرب�����ع�����اء، ع������دداً من 

اأ����ض���ح���اب الأك����ادمي����ي����ات وامل����راك����ز امل��ه��ن��ي��ة 

وال��ت��ق��ن��ي��ة، ���ُض��ب��ل ع���ودة ال��ع��م��ل م��ع الل��ت��زام 

فريو�س  م��ن  للوقاية  ال�ضامة  ب���اإج���راءات 

كورونا.

لن  اأن���ه  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ال�ضفا�ضفة  واأك����د 

واإج����راءات  ���ض��روط  يف  ال��ت��ه��اون مطلقاً  يتم 

ال�������ض���ام���ة ال���ع���ام���ة يف ح������ال ع�������ودة ع��م��ل 

الأكادمييات واملراكز املهنية، وعودة املتدربن 

منوهاً  املتدربن،  �ضامة  ي�ضمن  مبا  اإليها 

اأنه �ضيتم ت�ضكيل جلنة من قبل الهيئة  اإىل 

للتفتي�س على الأكادمييات واملراكز وتقيدها 

بال�ضروط ال�ضحية.

اإع��داد دليل  اإن الهيئة �ضتعمل على  وقال 

ع����ودة ال��ع��م��ل ب��ال��ت�����ض��ارك م��ع الأك��ادمي��ي��ات 

واملراكز املهنية والتقنية، لي�ضار لرفعه اإىل 

اجلهات املخت�ضة ذات العاقة لعتماده.

اإن  ال�ضفا�ضفة،  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ذل���ك،  اإىل 

اعتباراً  مراجعيها  با�ضتقبال  �ضتبداأ  الهيئة 

الثامنة  ال�ضاعة  م��ن  املقبل  الأح���د  ي��وم  م��ن 

الثالثة  ال�ضاعة  ول��غ��اي��ة  �ضباحاً  والن�ضف 

والن�ضف، مبيناً اأنه مت حتديد احلد الأعلى 
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التجمهر  اأو  للتجمع  منعاً  فقط  مراجعن 

م���ن ق��ب��ل م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

املزاولة وتقدمي  اإ�ضدار �ضهادات  الهيئة من 

وتدقيق  واعتماد  املهنة،  مزاولة  امتحانات 

برامج التدريب املهني والتقني.

االنباط-عمان

ب��ل��غ ���ض��ع��ر ب��ي��ع غ����رام ال���ذه���ب ع��ي��ار 21 

الأكرث رغبة من املواطنن بال�ضوق املحلية 

50ر34 دي��ن��ار ل��غ��اي��ات ���ض��راء  الرب��ع��اء ع��ن��د 

املواطنن من حمات ال�ضاغة.

وح�������ض���ب اأم������ن ����ض���ر ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

احللي  و�ضياغة  جت��ارة  حم��ات  لأ���ض��ح��اب 

وامل��ج��وه��رات رب��ح��ي ع���ان، ب��ل��غ ���ض��ع��ر بيع 

الغرام من الذهب عياري 24

و18 لغايات ال�ضراء من حمات ال�ضاغة 

عند 50ر42 و50ر30 دينار على التوايل.

 7 وزن  ال��ر���ض��ادي  ال��ل��رية  �ضعر  اأن  وب��ن 

ب��ل��غ �ضعر  242 دي���ن���ارا، ف��ي��م��ا  ب��ل��غ  غ��رام��ات 

 280 غ���رام���ات   8 وزن  الجن���ل���ي���زي  ال���ل���رية 

ال��ط��ل��ب وال��ع��ر���س على  اأن  دي���ن���ارا، م��ب��ي��ن��ا 

امل����ع����دن ال����ض���ف���ر حم���ل���ي���ا ���ض��ع��ي��ف ل��ق��ل��ة 

الجتماعية. املنا�ضبات 

ال�ضعر  ان  اإىل  ت�ضريح  يف  ع��ان  وا���ض��ار 

خال  دولرا   50 مب��ق��دار  انخف�س  العاملي 

ال���ض��ب��وع احل����ايل و���ض��ج��ل ال���ي���وم الرب���ع���اء 

1700 دولر لاأون�ضة الواحدة.

إنهاء التحقيق بقضية شيبس 
البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية

اتحاد شركات التأمين يعلن تأجيل 
خطته التدريبية

بحث ُسبل عودة العمل في 
أكاديميات التعليم والتدريب المهني

5ر34 دينار سعر غرام الذهب 
بالسوق 
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 عمان -االنباط

ق��دم��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة؛ 

ع�����ض��و جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال����دويل اأخ����ريا، 

دولر  م��ل��ي��ون   30 بقيمة  متويلية  ح��زم��ة 

وا�ضتكمال  الإن�����ض��ائ��ي��ة  الأع���م���ال  لتمويل 

العبديل. التو�ضعة اخلا�ضة مب�ضت�ضفى 

وب���ح�������ض���ب ب����ي����ان ����ض���ح���ف���ي مل��ج��م��وع��ة 

ال���ع���ب���ديل، ف�����اإن امل�����ض��ت�����ض��ف��ى ي�����ض��م��ل ع��دة 

ت�ضل  ت�ضغيلية  ب�ضعة  طبية،  تخ�ض�ضات 

منوذج  اأي�ضا  ولديه  طبي  �ضرير   200 اإىل 

على  ي�ضاعد  م��ا  الطبية  للرعاية  خ��ا���س 

حت�����ض��ن ج����ودة خ���دم���ات امل��ق��دم��ة يف ه��ذا 

امل��ج��ال، وف��ق اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات ال��دول��ي��ة 

وت�����ّوف�����ريه�����ا ل���ل���م���واط���ن���ن الأردن������ي������ن 

واملقيمن، واملر�ضى القادمن من البلدان 

املت�ضررة من ال�ضراعات يف املنطقة.

وي��ع��اين ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة من 

ت��زاي��د الطلب  ب�����ض��ب��ب  ك��ب��رية  ���ض��غ��وط��ات 

نتيجة للنمو ال�ضكاين واملر�ضى الوافدين 

على  للح�ضول  ي�ضعون  الذين  املنطقة  يف 

ال�ضغوط  ظل  ويف  اأف�ضل،  �ضحية  رعاية 

ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19(  ال��ت��ي فر�ضها وب��اء 

اأنحاء  خمتلف  يف  ال�ضحية  الأنظمة  على 

املنطقة.

ادارة  رئ���ي�������س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  وت����وق����ع 

اأن ت��وف��ر  اأب����و غ���زال���ة  اأح���م���د  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى 

اأب��واب��ه  فتح  ال��ذي  امل�ضت�ضفى  يف  التو�ضعة 

1200 وظ��ي��ف��ة، وحت�����ض��ن  امل��ا���ض��ي  ال���ع���ام 

يف  والتمري�ضية  الطبية  اخلدمات  ج��ودة 

اأنحاء الباد كافة.

توفري  على  قادر  امل�ضت�ضفى  اأن  واأ�ضاف 

واملنطقة  الأردن  يف  املتخ�ض�ضة  الرعاية 

ب���ال���رغ���م م����ن ال���ط���ل���ب امل���ت���زاي���د ع��ل��ي��ه��ا، 

الطبي  ��ز  ال��ت��م��يُّ ت��ن�����ض��ي��ط  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

مع  ت��ع��اون  ه��ن��اك  �ضيكون  واأن���ه  باململكة، 

الأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف  التمري�س  كليات 

امكانات  من  وال�ضتفادة  التدريب،  ب�ضاأن 

امل�ضت�ضفى يف جمال التدريب.

ال�ضناعات  لقطاع  الأول  امل��دي��ر  وق��ال 

ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة وال���������ض����ن����اع����ات ال����زراع����ي����ة 

ال��دول��ي��ة  ال��ت��م��وي��ل  مبوؤ�ض�ضة  واخل��دم��ات 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  احل����زم����ة  اإن  ت��ل��م��ا  ت���وم���ا����س 

والوفاء  ال�ضتثمار  تعزيز  على  �ضت�ضاعد 

ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  بالطلب 

ب�ضكل  جودتها  وحت�ضن  باململكة  ال�ضحية 

عام.

���ض��ي��زي��د  ال���ت���م���وي���ل  ه�����ذا  اأن  واأ������ض�����اف 

اأف�ضل  بتقدمي  العبديل  م�ضت�ضفى  التزام 

امل��م��ار���ض��ات ال�����ض��ح��ي��ة، ف�����ض��ا ع���ن ت��ّوف��ر 

املزيد من الأ�ضّرة الطبية، وايجاد تدابري 

املنطقة، مبا  مبتكرة للرعاية ال�ضحية يف 

ي��ك��ف��ل ح�����ض��ول امل���واط���ن ع��ل��ى امل���زي���د من 

خدمات الرعاية التي يحتاجها.

الذي  العبديل  م�ضت�ضفى  اأن  اإىل  ي�ضار 

يعتزم اإتاحة هيكل ت�ضعري �ضفاف وموحد، 

ورفع تقارير عن نواجت الرعاية ال�ضحية، 

وثيقة  على  املوؤ�ض�ضن  املوقعن  اأح��د  ه��و 

امل����ب����ادئ الأخ���اق���ي���ة يف جم����ال ال��رع��اي��ة 

التمويل  موؤ�ض�ضة  اأعدتها  التي  ال�ضحية 

بجودة  الرتقاء  على  للم�ضاعدة  الدولية 

واإتاحتها للجميع. الرعاية وتعزيزها 

االنباط-عمان

م��ذك��رة  ال��ك��وي��ت��ي  الأردين  ال��ب��ن��ك  وق���ع 

تفاهم مع �ضركة القلوب املتحدة للتدريب 

الر�ضمية  امل��ظ��ل��ة  ال��رب��ح��ي��ة،  غ��ري  ال��ب��ي��ئ��ي 

 Green« اخل�����ض��راء  ال��ع��ج��ات  مل���ب���ادرة 

ال�ضيدة  البنك  ع��ن  ووق��ع   »Wheelz
دان�����ا ج�������رادات م���دي���رة دائ������رة ال��ت�����ض��وي��ق 

والت�ضالت املوؤ�ض�ضية، وعن �ضركة القلوب 

مدير  نائب  �ضبحا  فائدة  ال�ضيدة  املتحدة 

عام ال�ضركة وع�ضو اللجنة الإدارية ملُبادرة 

العجات اخل�ضراء.

ال��ب��ن��ك الأردين  وت���اأت���ي م�����ض��ارك��ة  ه���ذا 

ال��ك��وي��ت��ي يف ه���ذه امل���ب���ادرة ان�����ض��ج��اًم��ا مع 

وا�ضرتاتيجيته  الجتماعية،  م�ضوؤوليته 

ال����رام����ي����ة ل��ل��م�����ض��اه��م��ة ب�����ض��ك��ل ف���اع���ل يف 

تواجه  التي  البيئية  للتحديات  الت�ضدي 

امل��م��ل��ك��ة، ودع���م���ه ل��ف��ئ��ة الأ���ض��خ��ا���س ذوي 

البنك  �ضيقوم  الحتياجات اخلا�ضة، حيث 

ب��ج��م��ع الأغ���ط���ي���ة ال��ب��ا���ض��ت��ي��ك��ي��ة وع��ل��ب 

العامة، ومن ثم  الإدارة  الأملنيوم يف مبنى 

ت�ضليمها لنقاط التجميع ملُبادرة العجات 

اخل�����ض��راء وال��ت��ي ت��ق��وم ب���دوره���ا ب��ف��رزه��ا 

وت��و���ض��ي��ل��ه��ا مل�����ض��ان��ع ال���ت���دوي���ر امل��ح��ل��ي��ة، 

وت��خ�����ض��ي�����س الإي����������رادات ال���ن���اجت���ة ع��ن��ه��ا 

لتقدمي العون لاأطفال ذوي الحتياجات 

اخل���ا����ض���ة، وحت����دي����داً امل�����ض��اب��ن ب��ال�����ض��ل��ل 

حياتهم  نوعية  حت�ضن  بهدف  الدماغي، 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة وم�����ض��ارك��ت��ه��م يف 

املجتمع.

مديرة  ج���رادات  دان���ا  ال�ضيدة  واأ���ض��ارت 

املوؤ�ض�ضية  والت�����ض��الت  ال��ت�����ض��وي��ق  دائ����رة 

الأردين  البنك  اإدارة  ب���اأن  التوقيع  عقب 

ال���ك���وي���ت���ي ق����د ارت�������اأت امل�������ض���ارك���ة يف ه���ذه 

العمل  وروح  البيئي  الوعي  لغر�س  املبادرة 

ال���ت���ط���وع���ي ل�����دى م��وظ��ف��ي��ه��ا وخ���ل���ق ج��و 

اإيجابي مع اأفراد املجتمع املحلي.

اخل�ضراء  ال��ع��ج��ات  ُم��ب��ادرة  اأن  ُي��ذك��ر 

غ����ري ال���رب���ح���ي���ة ُت���ع���ن���ى ب��ج��م��ع امل��خ��ل��ف��ات 

الأغطية  مثل  البيئة  ت�ضر  التي  ال�ضلبة 

الغازية،  امل�ضروبات  وعبوات  البا�ضتيكية 

ث����م ت���ق���وم ب���اإر����ض���ال���ه���ا مل�����ض��ان��ع ال���ت���دوي���ر 

والتربع ل�ضالح الأطفال املُ�ضابن بال�ضلل 

الدماغي عن طريق دعم التعليم والعاج 

وت��وف��ري ال��ك��را���ض��ي املُ��ت��ح��رك��ة، ب��الإ���ض��اف��ة 

ق�ضايا  جتاه  بالوعي  الرتقاء  �ضعيها  اإىل 

واملُجتمعية  القت�ضادية  والتنمية  البيئة 

وعقد  املختلفة  التوعية  برامج  ِخال  من 

�ضراكات مع اجلهات املعنية بذلك.

 االنباط-عمان

اأعلنت جمعية �ضركات تقنية املعلومات 

ال��ت��ح�����ض��ري  ع���ن  “انتاج”  والت�������ض���الت 

لعقد جمموعة من الفعاليات عرب تقنية 

الت�������ض���ال ع���ن ب��ع��د ل���ل���رتوي���ج خل��دم��ات 

املعلومات  تكنولوجيا  �ضركات  ومنتجات 

التي حتتاجها القطاعات الأخرى لأمتتة 

خ��ال  ال��رق��م��ّي  ال��ت��ح��ّول  ن��ح��و  عملياتها 

وما بعد جائحة كورونا.

وت�ضتهدف “انتاج” من هذه الفعاليات 

ق��ط��اع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب مب���ا فيها 

وال�ضركات  اخلا�ضة،  واملدار�س  اجلامعات 

ال����ك����ربى وم���وؤ����ض�������ض���ات ال���ق���ط���اع ال���ع���ام، 

وخارجها  اململكة  داخل  التدريب  ومراكز 

بالفعاليات  للم�ضاركة  دعوتها  خال  من 

ال�ضركات  ومنتجات  بخدمات  للتعريف 

الأع�ضاء يف اجلمعية والت�ضبيك معهم.

الأوىل  الفعالية  ان  اجلمعية  واأعلنت 

قطر  يف  امل�ضتهدفة  اجلهات  على  �ضرتكز 

دول  ا�ضتثناء  دون  خا�س  ب�ضكل  والكويت 

اأخرى.

جمعية  يف  املديرين  هيئة  رئي�س  وقال 

اإن  ح���وام���دة  ب�����ض��ار  ال���دك���ت���ور  “انتاج” 

الفعاليات  ه���ذه  لعقد  ت�ضتعد  اجلمعية 

اأزم��ة  حت��وي��ل  ع��ل��ى  حر�ضها  منطلق  م��ن 

�ضركات  لنمو  فر�س  اإىل  ك��ورون��ا  جائحة 

القطاع.

واأ���ض��ار اإىل درا���ض��ات اأف���ادت ب��اأن معظم 

ال����ق����ط����اع����ات م����ث����ل ال���ت���ع���ل���ي���م ع�����ن ب��ع��د 

وال���ت���دري���ب الف���رتا����ض���ي اأ���ض��ب��ح��ا رك��ن��ا 

رئي�ضا لتجاوز اأزمة جائحة الكورونا.

حزمة تمويلية بقيمة 30 مليون دوالر لمستشفى العبدلي

البنك األردني الكويتي يوقع مذكرة تفاهم مع مبادرة 
»العجالت الخضراء«

انتاج تستعد لترويج خدمات ومنتجات شركات تكنولوجيا المعلومات

مختبر أورانج اليرموك اإلبداعي يعقد دورات تدريبية عبر اإلنترنت
االنباط-عمان

ال��ف��رتة  خ���ال  الأردن  اأوراجن  ع��ق��دت 

لطلبة  الإن����رتن����ت  ع���رب  دورات  امل��ا���ض��ي��ة 

الإب��داع��ي حول  ال��ريم��وك  اأوراجن  خمترب 

العمل  �ضوق  يف  املطلوبة  املهارات  من  عدد 

اأو الازمة لبدء اأعمالهم اخلا�ضة.

وح�ضب بيان �ضحفي عن اأوراجن الأردن 

ق����ّدم����ت ال�������ض���رك���ة م����ن خ�����ال جم��م��وع��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ت��دري��ب  ال��دول��ي��ة  “�ضاغو” 
جمموعة من التدريبات لطلبة املخترب يف 

الذاتية،  ال�ضرية  واإعداد  التوا�ضل  مهارات 

الفنية  والكتابة  العمل  مقابات  واإج��راء 

بالإ�ضافة اإىل ريادة الأعمال.

على  ح��ر���ض��ه��ا  الأردن  اأوراجن  واأّك�����دت 

الفاعلة مبا  موا�ضلة براجمها و�ضراكاتها 

ملواجهة  ط���راأت  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات  ينا�ضب 

وتزويدهم  ال�ضباب  دعم  �ضبيل  يف  الوباء، 

للتميز والب��ت��ك��ار، ول  ال��ازم��ة  ب��امل��ه��ارات 

���ض��ي��م��ا ت��ل��ك امل��ط��ل��وب��ة يف ���ض��وق ال��ع��م��ل اأو 

الريادية. املجالت 

اإط���ار  اأن�����ض��ئ يف  امل��خ��ت��رب  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

اأوراجن  ب���ن  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������ض���راك���ة 

 2015 ع����ام  ال����ريم����وك  وج���ام���ع���ة  الأردن 

ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ع��زي��ز 

120 طالباً  وخرج  والتميز،  الريادة  فر�س 

اإن�ضائه. منذ 

وي����ق����دم امل���خ���ت���رب ب���رن���اجم���ا ت��دري��ب��ي��ا 

جم���ان���ي���ا ل�����ض��ت��ة اأ����ض���ه���ر خ�����ال ال��ف�����ض��ل 

اجل��ام��ع��ة  يف  للطلبة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��درا���ض��ي 

العمل  ���ض��وق  الأك����رث ط��ل��ب��اً يف  ب��امل��ج��الت 

الهواتف  تطبيقات  وهي  الريادة،  وفر�س 

ال��ذك��ي��ة، وت��ط��وي��ر ال�����ض��ب��ك��ات وت��ط��ب��ي��ق��ات 

تدريبات  جانب  اإىل  الكومبيوتر،  اأج��ه��زة 

ع��ل��ى امل���ه���ارات ال��داع��م��ة م��ث��ل اأخ��اق��ي��ات 

العمل واملقابات وكتابة ال�ضرية الذاتية.



االنباط-وكاالت

اأح��د املوا�صيع الأك��ر ح�صا�صية، ال��ذي ي�صل حد الطابو، يف 

ال�صتخبارات الإ�صرائيلية هو الت�صفيات. ر�ؤ�صاء مو�صاد �ر�ؤ�صاء 

ذلك  ع��ن  التحدث  يف  ي���ردد�ن  ع�صكرية  �ا�صتخبارات  �صاباك 

ب�صكل علني. �رغم ذلك، كانت هناك فر�صة ن��ادرة هذا ال�صهر، 

اأ�صخا�ص تراأ�صوا  �لو مقل�صة، لإلقاء نظرة على موقف ثالثة 

اجلهاز يف هذا املو�صوع املختلف فيه. الثالثة هم ر�ؤ�صاء املو�صاد 

ب��رد�. �املن�صة  ال�صابقون: ناحوم ادم��وين، �داين يتوم، �متري 

مركز  با�صم  الناطقة  ال�صحيفة  معهم  اأجرتها  مقابالت  كانت 

تراث املخابرات ، يف الذكرى ال�صبعني لتاأ�صي�ص املو�صاد

ميكن تق�صيم الت�صفيات اإىل ثالث جمموعات: الأ�ىل ت�صمل 

الت�صفيات التي تنفذ خالل عمليات ع�صكرية يف ال�صفة الغربية 

�قطاع غزة اأ� يف �صوريا �لبنان. الثانية، الت�صفيات التي ينفذها 

ال�صاباك، مثل التي مت تنفيذها باجلملة، على الأغلب بوا�صطة 

الطائرات، يف فرة النتفا�صة الثانية يف ال�صفة الغربية �قطاع 

غزة. الثالثة، الت�صفيات املن�صوبة للمو�صاد، للوحدة 504 )ت�صغيل 

اإىل هذه  اإ�صرائيل. تنتمي  العمالء( �ال��وح��دات اخلا�صة خ��ارج 

املن�صوبة لإ�صرائيل يف  الت�صفيات  �صل�صلة طويلة من  املجموعة 

ال�صرق الأ��صط )لبنان، �الأردن، �اإي��ران، �دب��ي، ��صوريا(، �يف 

)اإيطاليا  اأ�ر�ب���ا  يف  اأ�  )تون�ص(،  اإفريقيا  �يف  )ماليزيا(  اآ�صيا 

�مالطا �الرن�يج �فرن�صا �قرب�ص �اليونان(

 عندما حتدث عملية ت�صفية خارج اإ�صرائيل، يكتب عنها يف 

��صائل الإعالم الإ�صرائيلية ح�صب من�صورات اأجنبية اأ� املن�صوبة 

لإ�صرائيل . �حتى عندما يكون �ا�صحاً لكل العامل باأن اإ�صرائيل 

تنفي.  توؤكد �ل  امل�صوؤ�لة عنها، فهي ل تعرف بذلك. ل  هي 

هكذا ح��دث مثاًل يف حالة ت�صفية �صخ�صية كبرية يف حما�ص، 

حممود املبحوح يف بداية 2010 يف دبي

اإ�صرائيل  �يف حالت ن��ادرة �نتيجة خطاأ، ا�صطرت حكومات 

اإىل العراف بت�صفيات اأ� بادرت اإىل ذلك بنف�صها. هذا ما حدث 

عندما قام مند�بو املو�صاد �د�رية هيئة الأركان باغتيال اأبو جهاد 

يف تون�ص يف العام 1988، الذي كان نائب يا�صر عرفات. يف العام 

1996 اعتذرت اإ�صرائيل �دفعت 400 األف د�لر )بد�ن العراف 

بالتهمة( لعائلة نر�يجية، عائلة النادل املغربي اأحمد بو�صيقي، 

الذي قتل يف ليلهامر على اأيدي مقاتلي املو�صاد يف 1973 ب�صبب 

خطاأ يف الت�صخي�ص. �يف العام 1997 اعرفت اإ�صرائيل باأن املو�صاد 

حا�ل اغتيال خالد م�صعل بحقنة �صم، الذي كان رئي�ص املكتب 

ال�صيا�صي حلما�ص يف ال�صابق، �ا�صطرت اإىل اأن تر�صل اإىل عمان 

م�صاد ال�صم الذي اأعد يف اإ�صرائيل لإنقاذ حياته

       التكلفة مقابل الفائدة

ناحوم ادم��وين الذي �صغل من�صب رئي�ص املو�صاد يف الأع��وام 

1982 1989 يرف�ص باإ�صرار اإجراء مقابالت علنية عن املو�صاد. 

مع  ال�صنني  ع�����ص��رات  قبل  اأج���راه���ا  �اح����دة  مقابلة  �با�صتثناء 

تراث  ملركز  فيلم  يف  ق�صري  �ظهور  غ��ران��وت  عوديد  ال�صحايف 

يف  ال�صمت.  ح��ويف  اإ�صحق  يلتزم  املن�صب،  يف  �صلفه  عن  املو�صاد 

ال�صابق، توجهُت اإليه عدة مرات �طلبت منه املوافقة على اإجراء 

مقابلة، لكنه رف�ص، �هكذا فعل هذا الأ�صبوع اأي�صاً. اأ�صار ادموين 

اإىل اأن قراره اأمر مبدئي، �ل ينوي النحراف عنه يف جيل ال� 91. 

لذلك، فاإن لأقواله اأم��ام ال�صحيفة الناطقة با�صم مركز تراث 

املو�صاد اأهمية خا�صة �رمبا حتى تاريخية

اأب��و جهاد  راأينا  تون�ص  التخريبية من  العمليات  يف مو�صوع 

ال�صورة  اإبعاده عن  يدير النتفا�صة الأ�ىل من هناك. �قررنا 

، قال ادم��وين. لقد خططنا عملية ت�صفيته. �اأ�صركنا يف هذه 

اأعرف  العملية د�ري��ة هيئة الأرك���ان برئا�صة بوغي يعلون. �ل 

ملاذا فعلنا ذلك، من املوؤ�صف اأن �صبطاي )�صبيط(، نائب ادموين 

�بعد ذلك من ا�صتبدله قال يل مل��اذا ل ت�صتطيع خليتنا تنفيذ 

القتل �لأن كل اأفرادها كانوا يف اجلي�ص حينذاك، اأ��صلنا رجال 

د�رية هيئة الأركان اإىل الهدف قال يل رئي�ص قي�صارية يف حينه 

اإنه يف�صل اأن تقوم د�رية هيئة الأركان بهذا العمل. �بعد ذلك، 

اعتقد اأن قتل اأب��و جهاد قد غري �صيئاً ما يف �صلوك النتفا�صة 

كانت هناك عمليات ت�صفية ت�صتحق القيام بها. عدد منها كان ل 

ي�صتحق، �اأخرى مل تكن لها اأي فائدة

الغتيال  ك��ان  ما  اإذا  اأي  الفائدة،  مقابل  التكلفة  م�صاألة  اإن 

لي�ص  ال�صتخبارات.  ر�ؤ���ص��اء  راح��ة  تقلق  القومي،  الأم���ن  يفيد 

اإىل حمادثات مع عدد  �ا�صتناداً  قاطعة،  اإجابة  لدى معظمهم 

غري قليل منهم، يعتقد اأنها ��صيلة ذات اإ�صهام حمد�د جداً يف 

اأف�صل احلالت. �معظمهم يعرفون باأن عدداً قلياًل من حالت 

الغتيال �صاهم ب�صكل حا�صم �ا�صراتيجي لالأمن القومي

ال�����ص��اب��ق، اجل���رنال  رئ��ي�����ص ج��ه��از ال���ص��ت��خ��ب��ارات الع�صكرية 

احتياط ا�ري �صاغي، الذي اتخذ قرار الت�صفية يف العام 1992 

ل�صكرتري عام حزب اهلل، عبا�ص مو�صوي، اعرف يف �قت لحق 

باأن هذا كان ق��راراً خاطئاً. �ح�صب قوله، فقد اأدى اإىل رد فعل 

�صديد من قبل املنظمة ال�صيعية )مب�صاعدة املخابرات الإيرانية(، 

عام  الأرجنتني  يف  اإ�صرائيل  ب�صفارات  اإرهابية  بعمليات  انتهى 
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�صخ�صاً قتلوا �500 اأ�صيبوا يف هذه العمليات. اإ�صافة اإىل ذلك، 

فقد خلف مو�صوي الرمادي، ح�صن ن�صر اهلل لقيادة حزب اهلل، 

�هو املوؤهل �الكرازماتي الذي يوا�صل حتى الآن تنغي�ص حياة 

الإ�صرائيليني

من اجلهة الأخرى، ميكن الإ�صارة اإىل عمليتي ت�صفية يوافق 

�حيويتني  مهمتني  كانتا  اأنهما  على  املخابرات  ر�ؤ���ص��اء  معظم 

�لهما تاأثري كبري. العملية الأ�ىل هي اغتيال فتحي ال�صقاقي، 

مالطا،  1955 يف  ال��ع��ام  يف  الإ���ص��الم��ي  اجل��ه��اد  �ق��ائ��د  موؤ�ص�ص 

�الثانية اغتيال عماد مغنية، �زير الدفاع يف حزب اهلل يف العام 

2008 يف دم�صق يف عملية ن�صبت للمو�صاد ��كالة ال�صتخبارات 

املركزية الأمريكية �صي.اآي.ايه

 

       من الذي يو�صي �من الذي ي�صادق؟

متري برد� الذي تراأ�ص املو�صاد يف الأعوام 2011 2016 قدم يف 

املقابلة التي اأجريت معه لل�صحيفة الناطقة با�صم مركز تراث 

بالت�صفيات.  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  ب��ه  خا�صة  مهمة  فكرة   ، املو�صاد 

اف��رامي هليفي، رئي�ص املو�صاد يف 1998 2002، عار�ص الت�صفية 

بادعاء اأن لها قيمة حمد�دة �بحق. �الفهم هو اأنك يف الت�صفية 

املحددة �صتعمل يف عدة جمالت: اأنت املحقق، �اأنت الذي يتهم، 

�اأنت املنفذ اأي�صاً �من املهم التو�صيح باأن الت�صفية املركزة مل 

تاأت ملعاقبة �صخ�ص ما على جرائمه، بل ت�صتهدف منع عمليات 

م�صتقبلية. هذا لي�ص عقاباً! مع ذلك، هناك حالت ا�صتثنائية 

ميكن اأن نقي�ص فيها القيمة ال�صراتيجية احلقيقية للعملية 

�هو  احل�صبان  ي��وؤخ��ذ يف  اآخ��ر  ���ص��ر�ري  مبا�صرة. عمل  ب�صورة 

ت�صوي�ص الزمن احلقيقي على تنفيذ عملية معر�فة �معادية

�اأ�صاف برد� باأنه عندما �صيحاكم هذه امل�صاألة ل�صنوات، فاإن 

يجب  اإ�صراتيجية.  ناحية  من  حم��د�دة  الطريقة  ه��ذه  قيمة 

املو�صاد  يقرح  احل���الت  ففي معظم  ن�صابها،  الأم���ور يف  ��صع 

عمليات مع تربيرات لها، �يعر�صها على رئي�ص احلكومة الذي 

ي�صادق اأ� ل ي�صادق. رئي�ص احلكومة ل يلقي على املو�صاد مهمات 

ت�صفية، �ل يبادر بذلك. هذه هي الطريقة ال�صليمة للنظر اإىل 

هذه امل�صاألة

اأق��وال ب��رد� تطرح حمل ت�صا�ؤل ما حدث ل��داين يتوم الذي 

ل��ف��رة ق�����ص��رية ج����داً )1996 1998(، يف  امل��و���ص��اد  اأ����ص���رف ع��ل��ى 

حما�لة اغتيال خالد م�صعل. مل يو�ص املو�صاد باغتيال م�صعل 

، قال لل�صحيفة الناطقة با�صم مركز تراث املو�صاد . عندما �جه 

نتنياهو �اأنا ل األقي عن كاهلي اأي م�صوؤ�لية لأنه كان ميكنني 

القول لبيبي كيف ميكن بكونك رئي�ص احلكومة اأن تقرر اإعادة 

هو  )الق�صد  اأخ��رى  د�ل��ة  اإىل  �اأر�صلتهم  �صبق  الذين  املقاتلني 

اأن التعليمات الأ�صلية ليتوم كانت اغتيال �صخ�صية اأخرى من 

حما�ص يف د�لة اأخرى باجتاه معاك�ص من الأردن �على بعد اآلف 

الكيلومرات من اإ�صرائيل(، �تقول يل اأعدهم اإىل البالد، نحن 

ذاهبون نحو �اح��د من ر�ؤ�صاء حما�ص الأربعة يف قيادة حما�ص 

هناك  ه��ل  لفح�ص  ي��وم��ني  ا�صتغرقت  لقد  ع��م��ان.  يف  العاملية 

اإمكانية لذلك، �تو�صلت اإىل ا�صتنتاج باأن هذا ممكن

يتوم الذي حتدث عن املو�صوع اأي�صاً يف فر�ص كثرية �صابقة 

جانب  اإىل  ال��ق��رار  يف  م�صاركة  جهة  ه��ن��اك  اأن  �ك�صف  اأ���ص��اف 

م�صادقة رئي�ص احلكومة على عملية الت�صفية، �هي جلنة ر�ؤ�صاء 

الأجهزة، التي مهمتها التن�صيق بني ن�صاطات اأجهزة املخابرات 

املختلفة. رئي�ص اللجنة هو رئي�ص املو�صاد، هذا اجل�صم ت�صكل يف 

ني�صان 1949 با�صم جلنة التن�صيق بني اخلدمات العليا يف اأعقاب 

�صيلوح،  ر�ؤ�ب���ني  م��ن  توبيان�صكي مب��ب��ادرة  اإع���دام مئري  ق�صية 

موؤ�ص�ص املو�صاد. يف اللجنة كان هناك ممثلون لل�صاباك، الق�صم 

ال�صيا�صي، ق�صم ال�صتخبارات الع�صكرية ��صرطة اإ�صرائيل

�منذ ذل��ك احل��ني مت تاأ�صي�ص ع��دة جل��ان م��ن اأج��ل تق�صيم 

يف  خا�صة  ع���ام،  ب�صكل  ال�صتخبارات  اأج��ه��زة  ب��ني  ال�صالحيات 

�صميت  تفاهمات  ع��دة  اإىل  التو�صل  �ق��د مت  التن�صت.  مو�صوع 

املغناكارتا 1 � املغناكارتا 2 . �مع ذلك بقيت اخلالفات قائمة. 

ب���اأن هناك خلاًل يف ال��ت��ع��ا�ن ب��ني هذه  يتفق يتوم م��ع ادم���وين 

ت�صاهم  مل  زمني  يف  اأي�صاً  الأج��ه��زة  ر�ؤ���ص��اء  �جلنة  املوؤ�ص�صات. 

تقريباً باأي �صيء، با�صتثناء امل�صادقة على الأ�صخا�ص الذين يجب 

ت�صفيتهم �الذين طرحهم املو�صاد �ال�صاباك

 هكذا تختار إسرائيل من تريد تصفيتهم وهكذا تتلقى أخبارهم
 في الذكرى 70 لتأسيس الموساد:

 وزير الخارجية الجزائري : قلقون 
للتطورات الخطيرة في ليبيا

االنباط-وكاالت

اأعرب �زير اخلارجية اجلزائري �صربي بوقد�م 

عن قلق بالده للتطورات اخلطرية التي ت�صهدها 

ليبيا يف الأ�صابيع الأخرية

اإفريقيا  يوم  ر�صالة مبنا�صبة  �ق��ال بوقد�م، يف 

ال����ذي ي�����ص��ادف ال���ذك���رى ال������57 لإن�����ص��اء املنظمة 

التي  التطورات  اإن   ، الإفريقي  الإفريقية الحت��اد 

ت�صهدها ليبيا يف الأ�صابيع الأخ��رية توؤكد لالأ�صف 

يبد�  التي  �الد�لية  الإقليمية  الأجندات  ت�صارب 

اأنها ل تتفق اإل على اإبقاء ليبيا على حالة الفو�صى 

ب��ال��وك��ال��ة ����ص��اح��ة لت�صفية  ل��ل��ح��ر�ب  م�����ص��رح��ا 

الليبي  ال�صعب  اأب��ن��اء  دم��اء  احل�صابات على ح�صاب 

ال�صقيق

ليبيا  ن��ح��و  لل�صالح  ال��ك��ب��ري  ال��ت��دف��ق  اأن  �اأك����د 

يف ان��ت��ه��اك ���ص��ارخ ل��ل��ق��رارات ال��د�ل��ي��ة، مل ي��وؤج��ج 

�صعري احلرب الأهلية فح�صب، بل �صاهم يف ت�صليح 

امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي اأ���ص��ح��ت ت��ه��دد اأم��ن 

لهذه  ال�صيا�صية  الت�صوية  م�صار  �تعرقل  املنطقة، 

الأزمة

�اأ�صاف اأن اجلزائر �صتوا�صل انطالقا من ر�ح 

التن�صيق  اإط��ار  �يف  الليبي،  ال�صعب  مع  الت�صامن 

اجل��وار  �د�ل  الليبية  الأط���راف  كل  مع  �الت�صا�ر 

�الحتاد الإفريقي �الأمم املتحدة، ق�صارى جهدها 

من اأجل مل �صمل الفرقاء �تقريب �جهات نظرهم

�ج������دد ال����وزي����ر اجل�����زائ�����ري ا����ص���ت���ع���داد ب����الده 

ال��د�ر  على  �تاأكيدها  الليبي،  احل���وار  لحت�صان 

املحوري الذي يجب اأن تلعبه د�ل اجلوار �الحتاد 

الإفريقي يف امل�صار الأممي لت�صوية الأزمة الليبية

االنباط-وكاالت

املتحدة حدا  الوليات  �ب��اء كوفيد-19 يف  ��صع 

حرم  يف  امل��ن�����ص��ورات  �ت��وزي��ع  ال�صاخبة  للتجمعات 

ما  ال�صباب،  الناخبني  ا�صتقطاب  بهدف  اجلامعات 

ا�صطر املر�صحني لالنتخابات الرئا�صية للتوجه اإىل 

تطبيق �صناب�صات

�حت�����ول ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ذي ي��ج��م��ع 229 م��ل��ي��ون 

اأك��ر  ال�صور  مت��وي��ه  بو�صائل  �امل��ع��ر�ف  م�صتخدم 

كبرية  �صاحة  اإىل  ال�صيا�صي،  الل��ت��زام  م�صائل  م��ن 

للمواجهة التي �صتجري يف ت�صرين الثاين/نوفمرب 

بني رجلني �صبعينيني هما الرئي�ص املنتهية �ليته 

د�نالد ترامب �نائب الرئي�ص ال�صابق جو بايدن

�الرهان كبري لأن درا�صات عديدة ت�صري اإىل اأن 

ال�صباب الذين ترا�ح اأعمارهم بني 18 �23 عاما اأ� ما 

يعرف با�صم جينريي�صن زد )اجليل زد اأي املولود�ن 

بني منت�صف ت�صعينات القرن املا�صي �بداية العقد 

 24 الألفيني )بني   � الألفية اجلديدة(  الثاين من 

�39 عاما( ي�صكلون اأكر من 35 باملئة من الناخبني 

الأمريكيني

�يف ن��ظ��ر ه�����وؤلء اأ���ص��ب��ح��ت ���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل 

الجتماعي التقليدية مثل في�صبوك �توير قدمية

�يف هذا ال�صباق جلذب ال�صباب، يوؤكد فرق حملة 

اأنه  اأي  اأن��ه متقدم بفارق كبري،  الرئي�ص الأمريكي 

مل يت�صرر باإجراءات العزل التي فر�صت للحد من 

انت�صار �باء كوفيد-19

�اأكد كيم فارنا�صو من الفريق الذي يعمل لإعادة 

انتخاب ترامب ركزنا دائما على الأد�ات الرقمية، اأي 

اأن النتقال اإىل حملة رقمية مئة يف املئة كان طبيعيا 

جدا

�ي�صم فريق حملة ترامب مئة �صخ�ص يقفون 

التوا�صل  �صبكات  با�صتخدامه  ا�صتهر  رئي�ص  �راء 

حملة  اأن  الوا�صح  من  فارنا�صو  �ق��ال  الجتماعي. 

بايدن ل �زن لها

د�ن��ال��د  ح�صاب  متابعي  ع��دد  اأن  ه��ي  �النتيجة 

اأ�صعاف  ارت��ع مبقدار ثالثة  ترامب على �صناب�صات 

اأما  �صخ�ص.  1,5 مليون  ليبلغ  اأ�صهر  ثمانية  خالل 

فريق بايدن فال يرغب يف ذكر عدد متابعيه

نظارات الطيار

�قال جو بايدن يف مقابلة مت بثها على �صناب�صات 

قبل اأيام، من مقر اإقامته يف ديال�ير اإنني �اثق باأننا 

ب��اي��دن يف  �صنكون الأف�����ص��ل على الن��رن��ت . �بقي 

العزل يف منزله حتى الإثنني اليوم الذي خرج فيه 

�ا�صعا كمامة. �قال يف الواقع نحن نحا�ل

�يرف�ص فريق حملته اأن يذكر بالأرقام تفا�صيل 

بالو�صائل  عمله  ي�����ص��ّرع  اأن���ه  ي��وؤك��د  لكنه  تر�صانته 

الرقمية منذ بداية الوباء

�دعي م�صوؤ�لون يف حمالت اإليزابيث �ارن �بيتو 

يف  ال�صابقني  مناف�صيه  ه��اري�����ص،  �ك��ام��ال  اأ�ر�رك 

النتخابات التمهيدية للدميوقراطيني، اإىل تعزيز 

�صفوفه

على ح�صابه على �صناب�صات ��صع نائب الرئي�ص 

ال�����ص��اب��ق ب�����اراك اأ�ب���ام���ا ���ص��ورة ل��ه ب��ال رب��ط��ة عنق 

ب���ن���ظ���ارات ط���ي���ار مي��ك��ن لأي م�����ص��ت��خ��دم ����ص��ع��ه��ا 

افرا�صيا بف�صل تقنية خا�صة

اإىل  م��دع��و�ن  فهم  ت��رام��ب  متابعو ح�صاب  اأم���ا 

اأن ي��ع��ي�����ص��وا جم����ددا اأح����د م��ه��رج��ان��ات امل��ر���ص��ح يف 

�ي�صكون�صني اإحدى الوليات الأ�صا�صية التي ي�صعى 

من  الثالث  انتخابات  يف  لينت�صر  فيها  ال��ف��وز  اإىل 

ت�صرين الثاين/نوفمرب

�ي�صع فريق حملة ترامب على التطبيق الذي 

ل��ف��رات ق�صرية،  اإر���ص��ال �صور  ارت��ك��ز جناحه على 

هفوات  م��ن  علنا  ت�صخر  اأخ���ف،  فيديو  ت�صجيالت 

خ�صمه، مع دعوات اإىل تقا�صمها ب�صكل �ا�صع

�اخ����ت����ار امل���ر����ص���ح���ان ���ص��ن��اب�����ص��ات خ���ا����ص���ة، لكن 

التطبيق يرغب اأي�صا يف امل�صاركة بفاعلية يف احلياة 

الدميوقراطية الأمريكية

فران�ص  لوكالة  التطبيق  با�صم  ناطقة  �ق��ال��ت 

بر�ص اإن �صناب�صات يرى اأنه لي�ص هناك �صكل اأقوى 

ال�صري  ع��ل��ى  م�صتخدميه  م�����ص��اع��دة  م��ن  للتعبري، 

 . حقوقهم  �مم��ار���ص��ة  الدميوقراطية  طريق  على 

يوميا  ال�صباب  اأبناء جيلي  باملئة من   75 �ي�صتخدم 

التطبيق الذي ياأمل يف ا�صتغالل ذلك

األ���ف ���ص��اب اىل  �ك��ان��ت ه���ذه املن�صة دف��ع��ت 450 

منت�صف  انتخابات  يف  للت�صويت  ا�صمائهم  ت�صجيل 

الولية يف 2018 �تعد بتطوير �ظائف جديدة على 

تطبيقها مع اقراب موعد النتخابات

�هي تعر�ص منذ فرة ق�صرية خالل الأ�صبوع 

الذي تلى بلوغ اأحد م�صتخدميها �صن الثامنة ع�صرة، 

رابطا للت�صجل على اللوائح النتخابية. �كل �صهر 

ي�صل بني 300 �500 األف من م�صتخدمي �صناب�صات 

اىل ال�صن القانونية

�بالعك�ص، يدافع تطبيق تيك توك املناف�ص الذي 

الأ�صلوب  عن  بايتدان�ص  ال�صينية  املجموعة  متلكه 

الفيديو  بت�صجيالت  املتخ�ص�صة  للمن�صة  اخلفيف 

ال��ق�����ص��رية. ل��ك��ن ه���ذا ل مي��ن��ع اك��ت��ظ��اظ التطبيق 

باملحتويات ال�صيا�صية

�نال ت�صجيل فيديو يظهر فيه رجل متنكر ب�صكل 

قطعة نقانق �يعدد الأ�صباب التي تدفعه اإىل اعتبار 

امل�صتهدف بق�صية حتر�ص جن�صي رجال  جو بايدن 

منحرفا ، اإعجاب 530 األف �صخ�ص على ال�صبكة

 المواجهة بين ترامب وبايدن في السباق الرئاسي تنتقل إلى تطبيق سنابشات

 فتح أبواب األقصى أمام 
المصلين األحد 

 إيران: قانون مواجهة ممارسات 
إسرائيل يدخل حيز التنفيذ

خرق بري وجوي إسرائيلي في ذكرى تحرير لبنان

احتجاجات غاضبة إثر مقتل أمريكي تحت 
رجل شرطي في مينيابوليس األمريكية 

االنباط-وكاالت

اأم��ام  الأق�صى  اأب���واب  فتح  ع��ن  الك�صواين،  عمر  ال�صيخ  الأق�صى  امل�صجد  مدير  اأع��ل��ن 

امل�صلني بدًءا من الأحد املقبل �فق �صر�ط ال�صالمة ال�صحية للوقاية من فري��ص كور�نا

�اأ�رق��ة  �م�صاطب  �صاحات  �تعقيم  تنظيف  عملية  اإن  له  ت�صريح  يف  الك�صواين  �ق��ال 

امل�صجد بداأت منذ �صاعات �صباح اليوم متهيًدا لإعادة فتحه اأمام امل�صلني الأحد

االنباط- اإرنا

اأبلغ الرئي�ص الإيراين ح�صن ر�حاين ام�ص الأربعاء، اجلهات املعنية يف بالده باأن القانون اجلديد اخلا�ص 

مبواجهة املمار�صات الإ�صرائيلية “املعادية لل�صالم �الأمن” دخل حيز التنفيذ

�اأفادت �كالة الأنباء الإيرانية “اإرنا” اليوم باأن ر�حاين اأبلغ �زارات الداخلية �الأمن �اخلارجية �الدفاع 

�اإ�صناد القوات امل�صلحة �املجل�ص الأعلى لالأمن القومي �ال�صلطة الق�صائية بالقانون الذي يحمل ت�صمية 

“مواجهة ممار�صات الكيان ال�صهيوين املعادية لل�صالم �الأمن”
�يكلف هذا القانون الذي �صادق عليه جمل�ص ال�صورى الإيراين يف 18 مايو �اأيده جمل�ص �صيانة الد�صتور 

يف 20 مايو، الأجهزة التنفيذية يف اجلمهورية الإ�صالمية “�صمن اإطار ال�صيا�صات العامة للنظام �ال�صتفادة 

من الطاقات �الفر�ص الإقليمية �الد�لية”، مبواجهة الإجراءات العدائية من قبل اإ�صرائيل بحق ال�صعب 

الفل�صطيني �الد�ل الإ�صالمية �خا�صة اإيران، بالإ�صافة اإىل “الد�ر التخريبي لهذا الكيان الالم�صر�ع”

االنباط-وكاالت

�صباح  لبنانية،  اإعالم  ��صائل  اأفادت 

اإ�صرائيلية  ام�ص الأربعاء، عن خر�قات 

برا �جوا، يف  اللبنانية  للحد�د  عديدة 

الوقت الذي يحتفل فيه لبنان بذكرى 

حترير اجلنوب اللبناين من الحتالل 

2000 الإ�صرائيلي عام 

اللبنانية  »ال��ن�����ص��رة«  �ك��ال��ة  �ذك���رت 

اجلنود  ع�صرات  اأن  مرا�صلها  عن  نقال 

التقني  ال�صياج  جت��ا�ز�ا  الإ�صرائيليني 

الواقعة  اللبنانية  عير�ن  بلدة  مقابل 

على احلد�د مع »اإ�صرائيل«

اأن اجل��ن��ود جتولوا  امل��را���ص��ل  �اأ���ص��ار 

يف امل��ن��ط��ق��ة �ق����ام����وا ب��ت��ف��ق��د امل��ن��ط��ق��ة 

احل��د�دي��ة �ال�����ص��ي��اج الإ���ص��رائ��ي��ل��ي قبل 

الن�صحاب من املنطقة

اأن ط���ائ���رات  امل�������ص���ادر  اأف�������ادت  ك��م��ا 

ح��رب��ي��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ل��ق��ت ع��ل��ى علو 

الغربي  ال��ب��ق��اع  منطقة  ف��وق  متو�صط 

�بري�ت

االنباط-وكاالت

اندلعت مواجهات عنيفة بني حمتجني 

ال�صرطة خ��الل تظاهرة  اأمريكيني �رج��ال 

ميني�صوتا،  بولية  مينيابولي�ص  مدينة  يف 

اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م��ق��ت��ل رج����ل م���ن اأ����ص���ول 

اإفريقية لدى توقيفه

�اأ������ص�����ارت ���ص��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ب��و���ص��ت 

من  غا�صبة  جمموعة  اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 

لل�صرطة  م��رك��ز  اإىل  توجهت  املتظاهرين 

�ر�صقت املبنى باحلجارة، �ر�صت نوافذ املبنى 

بالطالء، �قذفت رجال ال�صرطة باحلجارة 

�صرطة  ردت  فيما  الفارغة،  املياه  �زجاجات 

م��ك��اف��ح��ة ال�����ص��غ��ب ب���اإط���الق ال���غ���از امل�صيل 

للدموع

م��ك��ت��ب  ي���ح���ق���ق  ذل���������ك،  غ���������ص����ون  �يف 

التحقيقات الفدرايل »اإف بي اآي«، ��صلطات 

�لي��ة ميني�صوتا يف �ف��اة ج��ورج فلويد )40 

عاما(، بعد انت�صار مقطع فيديو ظهر فيه 

فلويد �هو ي�صرخ �ي�صتغيث، �يقول مرارا 

بينما  التنف�ص«،  اأ�صتطيع  »ل  �ف��ات��ه:  قبل 

ظهره  على  بقدمه  �صرطة  �صابط  ي�صغط 

�عنقه يف حما�لة لتثبيته على الأر�ص، حتى 

اختنق �مات

يف  ال�����ص��رط��ة  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 

مين�صوتا اأنها اأقالت 4 من اأفرادها بعد �فاة 

مينيابولي�ص  �صرطة  رئي�ص  �ق��ال  املوقوف، 

ميداريا اأراد�ن��د�، اإن الأربعة اأ�صبحوا الآن 

»موظفني �صابقني«

�ق���ال���ت ال�����ص��رط��ة اإن ف��ل��وي��د ت���ويف بعد 

»حادث طبي« خالل »مواجهة مع ال�صرطة«، 

�اأن���ه ك��ان م�صتبها ب��ه يف اإب���راز �صيك م��ز�ر 

لدفع قيمة �صلة من امل�صريات

60

الدويل
اخلمي�س  2020/05/28



الريا�ضي

70 اخلمي�س    28 /  5  / 2020

عوا�صم - وكاالت

ونادي  الأرجنتينية  القدم  كرة  جنم  اأكد 

ال���ع���ودة  اأن  م��ي�����س��ي،  ل��ي��ون��ي��ل  ب���ر����س���ل���ون���ة، 

ك��وف��ي��د-19  ب�سبب  ت��وق��ف  ف��رة  بعد  للعب 

“البدء من جديد”، مبديا رغبته يف  �سيعني 

الأخ�سر.  امل�ستطيل  داخ��ل  جم��ددا  التناف�س 

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  مي�سي  وق��ال 

للعب،  نعود  “عندما  الكتالونية:  )�سبورت( 

���س��ي��ك��ون م��ث��ل ال���ب���دء م���ن ج���دي���د. ���س��ن��ح��ت��اج 

امل�سابقة،  انطالق  قبل  اأنف�سنا  لإعداد  للوقت 

اأخرى �سن�ستعيد لعبني مهمني  ومن ناحية 

واأ�ساف  م�سابني”.  كانوا  لنا،  بالن�سبة 

 :2019 يف  العامل  لعبي  واأف�سل  )الربغوث( 

نعي�س  لزل��ن��ا  فنحن  الفنية  ال��ن��اح��ي��ة  “من 
خمتلفا  �سيكون  الأم��ر  لكن  املو�سم،  نف�س  يف 

مي�سي،  وتابع  والالعبني”.  للفرق  بالن�سبة 

33 ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل:  ال����ذي ���س��ي��ك��م��ل ع��ام��ه ال������

“رغم اأنني مل اأعد األعب مباراتني كل اأ�سبوع، 
بالطبع هذا  لكن  يوميا،  التدرب  اأحاول  لكني 

التدريبات اجلماعية،  باأهمية  له عالقة  لي�س 

وت�����رة  ع���ل���ى  الع����ت����ي����اد  ع������دم  واأن  خ���ا����س���ة 

املواجهات يعد اأمرا قبيحا لكن هذا ما ينبغي 

اأن  ال�سروري  التعاي�س معه. ولهذا من  علينا 

امل�سابقة”.  ا�ستئناف  اإعداد قبل  نحظى بفرة 

الفريق لتحفيزه  التوا�سل مع  وحول �سرورة 

الذهبية:  بالكرة  مرات   6 املتوج  الالعب  قال 

م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��ر  الآن  �سيء  “اأهم 
اأح���ي���ان���ا جنتمع  ال���ف���ري���ق،  ال��ت��وا���س��ل م���ع  ه���و 

���س��وي��ا ل��ن��ت��ح��دث ويف اأوق�����ات اأخ����رى ن��ت��ح��دث 

اأمريكا  كوبا  بطولة  تاأجيل  وحول  يوم”.  كل 

التي كانت �ستقام هذا ال�سيف ب�سبب فرو�س 

قرارا  كان  البطولة  “تاأجيل  اأ�ساف:  كورونا، 

اأم��ر  ه��ذا  بالطبع  لكن  يل،  بالن�سبة  حمبطا 

الليجا  تعود  اأن  وينتظر  ومنطقي”.  طبيعي 

11 ي��ون��ي��و/ح��زي��ران امل��ق��ب��ل،  الإ���س��ب��ان��ي��ة ي���وم 

اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�ستقبل  لي���زال  بينما 

معلوم.  غر 

 ميسي متشوق للعودة ويواصل 
االستعداد

 الدوري السوري يستأنف نشاطه

أندية انجلترا تصوت لصالح 
العودة للتدريبات

 طريقة يابانية كورونية للتشجيع

 
دم�صق - وكاالت

ي�����س��ت��اأن��ف ال������دوري ال�������س���وري ل��ك��رة 

ال���ق���دم ن�����س��اط��ه اخل��م��ي�����س ب��ع��د ت��وق��ف 

ب�سبب  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  ن��ح��و  دام  ق�����س��ري 

ت��ف�����س��ي ف����رو�����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، 

وذل����ك م���ع ت��ط��ب��ي��ق اج������راءات وق��ائ��ي��ة 

الظروف  م��ع  متا�سيا  خا�سة  وت��داب��ر 

ال�������س���ح���ي���ة اخل���ا����س���ة ب���ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

و���س��ت��ق��ام  “كوفيد-19”.  ت���داع���ي���ات 

ج��م��ه��ور  دون  م����ن  امل����ب����اري����ات  ج��م��ي��ع 

وب��ط��واق��م ف��ن��ي��ة واإداري�������ة ت��ت��ك��ون من 

ث��م��ان��ي��ة اأ���س��خ��ا���س ك��ح��د اأق�����س��ى لكل 

ف����ري����ق م����ع زي��������ادة ع�����دد ال���ت���ب���دي���الت 

املتاحة اىل خم�سة �سمن ثالث فرات 

الدويل  الحت��اد  لتعليمات  وفقا  توقف 

ت��واج��د  اىل  اإ����س���اف���ة  “فيفا”،  ل��ل��ع��ب��ة 

املدرجات  على  وامل�سورين  الإعالميني 

اأر������س امل��ل��ع��ب ح��ف��اظ��ا على  ول��ي�����س يف 

ق���واع���د ال��ت��ب��اع��د الج���ت���م���اع���ي. وق��ب��ل 

ال�سابعة  املرحلة  ان��ط��الق  م��ن  �ساعات 

تعليمات  ال��ك��رة  احت���اد  اأ���س��در  ع�����س��رة، 

ال��دويل،  اإر���س��ادات الحت��اد  تتطابق مع 

حيث منع امل�سافحة بني الالعبني قبل 

ال��ع��ن��اق احتفال  امل���ب���اراة،  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 

امللعب  اأر���س  على  الب�سق  بالت�سجيل، 

للفريقني.  اجلماعية  ال�سور  والتقاط 

مقاعد  على  احلا�سرين  جميع  واأل���زم 

الح���ت���ي���اط ب�����ارت�����داء ال���ك���م���ام���ات م��ع 

م���راع���اة ال��ت��ب��اع��د مل�����س��اف��ة م��ري��ن بني 

برفع  للمدرب  وال�سماح  واخر،  �سخ�س 

التعليمات.  اإ�سدار  عند  فقط  الكمامة 

وُت����ق����ام اخل��م��ي�����س م����ب����اراة واح�������دة يف 

دم�سق جتمع الفتوة احلادي ع�سر )15 

نقطة(   33( الثاين  الوثبة  مع  نقطة( 

يف مواجهة متيل ل�سالح الأخر الذي 

املرحلة  2-�سفر.وت�ستكمل  ذه��اب��ا  ف��از 

اجل��م��ع��ة ب��ل��ق��اء ق��م��ة يف ال��الذق��ي��ة بني 

و�سيفه  نقطة(   39( املت�سدر  ت�سرين 

الرتيب  وثالث  اللقب  حامل  اجلي�س 

ال���ث���اأر  اىل  وال�������س���اع���ي  ن���ق���ط���ة(،   30(

خل�سارته ذهابا �سفر-1.

 
عوا�صم - وكاالت

لكرة  املمتاز  الإنكليزي  الدوري  خطا 

ا�ستئناف  ن��ح��و  اإ���س��اف��ي��ة  خ��ط��وة  ال��ق��دم 

امل��و���س��م ال���ذي ت��وق��ف م��ن��ذ اآذار/م���ار����س 

امل�ستجد،  كورونا  فرو�س  تف�سي  ب�سبب 

بالحتكاكات  ال�سماح  خ��الل  م��ن  وذل��ك 

يف ال��ت��م��اري��ن. وي��اأت��ي ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي 

بعدما  الدوري،  رابطة  الأربعاء  اتخذته 

اأج�����ازت احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة الأح���د 

من  الثانية”  “املرحلة  اإىل  الن��ت��ق��ال 

خ��ط��ة ا���س��ت��ئ��ن��اف م��ن��اف�����س��ات امل�����س��اب��ق��ات 

ال���ري���ا����س���ي���ة ال����ت����ي ت�������س���م���ح ل��الع��ب��ني 

ذلك  يف  مب��ا  ال��ت��دري��ب��ات،  يف  بالحتكاك 

ال��ت�����س��دي��ات وامل���واج���ه���ات، مل�����س��اع��دت��ه��م 

ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة ل��ي��اق��ت��ه��م ال��ب��دن��ي��ة قبل 

وقالت  التناف�سية.  للمواجهات  ال��ع��ودة 

الأط�����راف  “�سوتت  ب��ي��ان  يف  ال��راب��ط��ة 

املعنية يف الدوري املمتاز اليوم بالإجماع 

يف  الح��ت��ك��اك،  م��ع  ال��ت��دري��ب  ل�ستئناف 

خ��ط��وة اأخ�����رى ن��ح��و ا���س��ت��ئ��ن��اف م��و���س��م 

ال��������دوري امل���م���ت���از ع���ن���دم���ا ي���ك���ون ذل���ك 

اآمنا”. واأو�سحت “اأ�سبحت الفرق الآن 

والقيام  كمجموعة  التدريب  على  قادرة 

اح���ت���ك���اك  اأي  ت��ق��ل��ي��ل  م����ع  ب����ت����دخ����الت، 

غ��ر ���س��روري ق��در الإم��ك��ان. اإن �سحة 

و����س���الم���ة ج��م��ي��ع امل�������س���ارك���ني ت�����س��ك��الن 

املمتاز”.  ل���ل���دوري  بالن�سبة  الأول���وي���ة 

اللتزام  �سرورة  على  الرابطة  و�سددت 

ال�سارمة  ال�سحية  “الربوتوكولت  ب��� 

التمارين  ملعب  يكون  اأن  على  للحر�س 

و�سي�ستمر  الإم���ك���ان،  ب��ق��در  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 

وال��ع��ام��ل��ني لختبار  ال��الع��ب��ني  اخ�����س��اع 

الأ�سبوع”،  يف  م���رت���ني  +ك����وف����ي����د-19+ 

ع��ل��ى  الت�����ف�����اق  “مت  اأن������ه  اىل  م�������س���رة 

العودة  ب��روت��وك��ول  م��ن  الثانية  املرحلة 

الأندية،  مع  الت�ساور  بعد  التمارين  اىل 

الالعبني  راب��ط��ة  امل��درب��ني،  ال��الع��ب��ني، 

املحرفني  امل��درب��ني  رابطة  املحرفني، 

واحلكومة«.

 
عوا�صم- وكاالت

ح��ت��ى يف ظ���ل ال��ل��ع��ب خ��ل��ف الأب������واب 

ذكية  ط��ري��ق��ة  تبتكر  ال��ي��اب��ان  امل��و���س��دة، 

اإر�سال  يتيح  للت�سجيع من خالل تطبيق 

عرب  ا�ستهجانية  اأو  ت�سجيعية  ه��ت��اف��ات 

م���ك���ربات ال�������س���وت يف امل���ل���ع���ب. ���س��ي��ك��ون 

على  الع��ت��م��اد  اليابانية  ال��ف��رق  ب��اإم��ك��ان 

امل�����س��ج��ع��ني ح���ت���ى يف ظ����ل ال���ل���ع���ب خ��ل��ف 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  اأب����واب م��و���س��دة ب�سبب 

امل�������س���ت���ج���د، وذل������ك م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق 

ج��دي��د ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ُي��ت��ي��ُح اإر����س���ال 

عرب  ا�ستهجانية  اأو  ت�سجيعية  ه��ت��اف��ات 

م����ك����ربات ال�������س���وت يف امل���ل���ع���ب. وق���ال���ت 

امل�سنعة  “ياماها”  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����س��رك��ة 

عن  الهتاف  نظام  اإن  املو�سيقية  ل��الآلت 

على  ال��ن��ق��ر  للم�ستخدمني  �سيتيح  ُب��ع��د 

لر���س��ال  ال��ت��ط��ب��ي��ق  يف  امل���وج���ودة  الأزرار 

عرب  ال���س��ت��ه��ج��ان  اأو  الت�سجيع  ه��ت��اف��ات 

ع�������س���رات م���ك���ربات ال�������س���وت امل��و���س��وع��ة 

الأح���داث  ملنظمي  ومي��ك��ن  امللعب.  داخ��ل 

من  خمتلفة  اأنواعا  م�سبقا  ي�سبطوا  اأن 

ال�ستهجانية،  اأو  الت�سجيعية  الهتافات 

على  اع��ت��م��ادا  ال�����س��دة  م�ستويات  وتغير 

على  ي�سغطون  الذين  امل�ستخدمني  عدد 

للجمهور  ُي�سمح  عندما  وحتى  اأزراره��م. 

باإمكان  �سيكون  امل��الع��ب،  اىل  باحل�سور 

لتجنب  التطبيق  ا���س��ت��خ��دام  امل�سجعني 

“كوفيد-19”  ف��رو���س  ع���دوى  ان��ت��ق��ال 

عرب الرذاذ الناجم عن ال�سراخ. وباإمكان 

امللعب  م��ن  ج��ان��ب  اأي  اخ��ت��ي��ار  امل�سجعني 

اأو  الت�سجيعية  هتافاتهم  اإليه  �سر�سلون 

عن  الن�سمام  وميكنهم  ال�ستهجانية، 

ال��ه��ت��اف��ات. وك��ان م��ن املفر�س  ُب��ع��د اىل 

يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه���ذا  “ياماها”  ت��ط��ل��ق  اأن 

اخل����ري����ف، ل��ك��ن��ه��ا ����س���رع���ت يف ت��ط��وي��ره 

املقبل  ال�سهر  من  اعتبارا  جاهزا  ليكون 

“كوفيد-19”  ف��رو���س  ت�سبب  اأن  ب��ع��د 

خو�سها  اأو  الريا�سية  الأح���داث  ب��اإل��غ��اء 

“ياماها” اإن  من دون م�سجعني. وقالت 

يت�سع  ملعب  يف  للنظام  الأخ��ر  الختبار 

م�سابها  �سوتا  اأن��ت��ج  م�سجع،  األ��ف   51 ل��� 

58 مكربا  ل�سوت اجلمهور بعدما ن�سرت 

يف  �ستاديوم”  “اإيكوبا  ملعب  يف  لل�سوت 

فريقي  من  م�سوؤولني  اليه  دعت  حدثت 

اإ�س  و�سيميزو  اإيواتا  جوبيلو  القدم  كرة 

الت�سجيعية  ه��ت��اف��ات��ه��م  لإر����س���ال  ب��ال�����س 

ُبعد. وال�ستهجانية عن 

 
مدريد - وكاالت

اق���رب ال�����دوري الإ����س���ب���اين، خ��ط��وة 

اأزمة  عقب  للنور،  الظهور  من  جديدة 

رابطة  امل�ستجد.وكانت  كورونا  فرو�س 

الحتاد  مع  لتفاق  تو�سلت  قد  الليجا 

الإ�����س����ب����اين ب�������س���اأن خ���و����س م���ب���اري���ات 

ال��������دوري الإ�����س����ب����اين، ي�����وم الإث����ن����ني، 

ل��ل��م��واف��ق��ة  اح���ت���اج  ال���ق���رار  ه���ذا  اأن  اإل 

“ماركا”،  ل�سحيفة  ووفًقا  الق�سائية. 

اأندري�س �سان�سيز ماجرو،  القا�سي  فاإن 

امل��خ��ت�����س ب��ق�����س��اي��ا ك����رة ال����ق����دم، م��ن��ح 

ال�����س��وء الأخ�������س���ر، خل��و���س امل��ب��اري��ات 

املو�سم  لإنهاء  والثنني،  يومي اجلمعة 

الحت��اد  وق���ال  طبيعي.  ب�سكل  احل���ايل 

على  تعليًقا  ر�سمي  ب��ي��ان  يف  الإ���س��ب��اين 

احلكم “هذا دليل وا�سح على ح�سن نية 

ل�ستكمال  امل�ساعدة  نريد  الكرة،  احتاد 

وك��ان  م�ساكل”.  دون  احل���ايل  امل��و���س��م 

الحت����اد الإ���س��ب��اين ي��رف�����س ق��ب��ل ذل��ك 

الإث��ن��ني،  ي��وم  الليجا،  مباريات  خو�س 

ب�������س���ب���ب ع������دم م���ن���ا����س���ب���ة ه������ذا امل���وع���د 

ق�سائي  حكم  على  وح�سل  للجماهر، 

ب���ذل���ك م���ن ن��ف�����س ال��ق��ا���س��ي اأن��دري�����س 

���س��ان�����س��ي��ز م����اج����رو واأ������س�����اف ال���ب���ي���ان 

الكرة  احت��اد  ي�سمح  ال�����س��اأن،  ه��ذا  “يف 
اجلمعة  يومي  املباريات  بلعب  للرابطة 

امل�سابقة  ا�ستئناف  من  بداية  والإثنني، 

وحتى نهاية املو�سم”. واأمت “هذا الأمر 

�سيء  ول  امل��ف��او���س��ات،  م��ن  ج���زًءا  لي�س 

ي��ط��ل��ب يف م��ق��اب��ل ذل���ك خ���الل ال��ف��رة 

ال�ستئناف  )منذ  ون�سف  �سهر  البالغة 

اإقامة  اأن  وحتى نهاية املو�سم(”. يذكر 

الأ���س��ب��وع،  اأي���ام  ك��ل  الليجا يف  م��ب��اري��ات 

حتى  املو�سم  با�ستكمال  للرابطة  ت�سمح 

ب�سكل طبيعي. نهايته 

 
الريا�ض - وكاالت

بقيادة  ال�����س��ع��ودي  ال��ه��الل  اإدارة  اأن��ه��ت 

ف���ه���د ب����ن ن����اف����ل، ات���ف���اق���ه���ا م����ع امل���ه���اج���م 

ال��ف��رن�����س��ي ب��اف��ي��ت��ي��م��ب��ي ج���وم���ي���ز.ووف���ق���ا 

ل�سحيفة الريا�سية، فاإن الإدارة الهاللية 

ات��ف��ق��ت م���ع ج��وم��ي��ز ع��ل��ى مت���دي���د ع��ق��ده 

2022.بناء  عام  حتى  وذل��ك  اإ�سايف،  ملو�سم 

ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر ال��ف��ن��ي��ة وامل�����س��ت��وى ال���ذي 

املا�سيني  ال��ع��ام��ني  ال��الع��ب خ��الل  ق��دم��ه 

الكبر بني الطرفني. جاء ذلك  والتوافق 

يف ظ��ل الرت��ي��اح وال�����س��ع��ادة ال��ك��ب��رة التي 

ي��ج��ده��ا ج��وم��ي��ز رف��ق��ة ال���ه���الل واحل��ي��اة 

جوميز  ال�سعودية.وكان  العربية  باململكة 

دوري  لقب  ح�سد  يف  القوية  رغبته  اأب��دى 

اأخرى بعدما كان عامال  اآ�سيا مرة  اأبطال 

رئي�سيا يف حتقيقه بن�سخة 2019 حيث توج 

يذكر  لع���ب.  واأف�����س��ل  ال��ه��داف  بجائزتي 

ت��ق��اري��ر ع���دي���دة حت��دث��ت م���وؤخ���را عن  اأن 

الركي  ل��ل��دوري  جوميز  رح��ي��ل  اإم��ك��ان��ي��ة 

باملو�سم  الأخ���رى  الأوروب��ي��ة  ال��دوري��ات  اأو 

املقبل.

 
عوا�صم - وكاالت

الت�سيكية  امل�����س��رب  ك��رة  لع��ب��ة  اأك���دت 

برا كفيتوفا اأنها “انزعجت جداً” ب�سبب 

اإل���غ���اء ب��ط��ول��ة ومي���ب���ل���دون الإن��ك��ل��ي��زي��ة، 

للمرة  ال��ك��ربى،  الأرب���ع  البطولت  ثالثة 

ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  م��ن��ذ  الأوىل 

امل�ستجد. ك��ورون��ا  ف��رو���س  ب�سبب  وذل��ك 

ع�سرة  ث��ان��ي��ة  امل�سنفة  كفيتوفا،  وق��ال��ت 

عاملياً واملتوجة بلقب البطولة الإنكليزية 

ت�سريح  يف  و2014،   2011 ع��ام��ي  م��رت��ني 

فيها  ت�����س��ارك  ب���راغ  يف  دورة  هام�س  على 

بني  “من  الت�سيكيات  ال��الع��ب��ات  اأف�����س��ل 

األغيت  التي  والبطولت  ال���دورات  جميع 

ف����اإن ع��ل��م��ي ب���اإل���غ���اء ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون 

بالن�سبة يل”.  امل��وؤمل��ة  الأخ��ب��ار  اأك��ر  ك��ان 

عندما  بكيت  اأن��ن��ي  اأق����ول  “ل  واأ���س��اف��ت 

بانزعاج  اأ�سعر  �سمعت اخلرب، لكنني كنت 

جداً”.  وا�سح  ال�سبب  اأن  اأعتقد  �سديد. 

وت���������س����ارك ك��ف��ي��ت��وف��ا يف ب���ط���ول���ة ب����دون 

ج���م���ه���ور يف ب�������راغ، ت��خ�����س��ع لإج��������راءات 

���س��ح��ي��ة ���س��ارم��ة وجت��م��ع م��ع��ظ��م اأف�����س��ل 

الت�سيك.واعرفت  والالعبات  الالعبني 

بلغت  التي  �سريكوفا  باربورا  مواطنتها 

امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ن��ه��ائ��ي ومي��ب��ل��دون  ن�سف 

باأنها �ستفتقد “اأجواء البطولة”. وقالت 

ومي��ب��ل��دون،  اإىل  ال���ع���ودة  دائ���م���اً  “اأحب 
يل  بالن�سبة  ا�ستثنائي.  ه��ن��اك  ال��ت��واج��د 

اإنها اأكرب واأهم بطولة )غراند �سالم( ».

 جوميز يواصل المشوار 
مع الهالل

 الدوري االسباني يعود بموافقة قضائية

 كفيتوفا تتحدث عن خيبة إلغاء ويمبلدون
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االنباط-�سكاي نيوز

�أزم����ة  �أن  ي���ب���دو  �ل����وق����ت، ال  م�����رور  م���ع 

البدان  بع�ض  اأن  ورغ��م  ح��دة،  تقل  ك��ورون��ا 

حالة  يف  ودخلت  الفريو�ض  من  عانت  التي 

طوارئ ب�سببه عادت بعد فرتة لتعلن اإنهاء 

امل�سابني،  ع��دد  تراجع  الإغ��اق مع  اأوام��ر 

ينتقل من موقع لآخ��ر حمول  املر�ض  ف��اإن 

دول جديدة اإىل بوؤر لنت�ساره.

وكانت اأوىل بوؤر فريو�ض كورونا امل�ستجد 

يف العامل، يف مدينة ووهان ال�سينية، حيث 

يف  ي��ن��ت�����س��ر  اأن  ق��ب��ل  الأوىل،  ل��ل��م��رة  ظ��ه��ر 

اأخرى، خا�سة  اإىل دول  الباد كلها، ومنها 

املجاورة لها مثل كوريا اجلنوبية وتايوان.

وم������ع ال�����وق�����ت، �����س����رب ال�����وب�����اء ال����ق����ارة 

الأوروب�������ي�������ة، وح������ول اإي���ط���ال���ي���ا واإ����س���ب���ان���ي���ا 

اأرواح  ح���ا����س���دا  ل����ه،  ب�����وؤر  اإىل  وب��ري��ط��ان��ي��ا 

الآلف.

كما عانت الوليات املتحدة من الرتفاع 

الكبري يف عدد الإ�سابات، خا�سة يف مدينة 

ن��ي��وي��ورك، فيما جت���اوز ع��دد ال��وف��ي��ات من 

100 األف حالة. جراء كورونا يف الباد، ال�

تظهر  املخيفة  كورونا  اآث��ار  ب��داأت  والآن، 

يف  وحتديدا  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  بو�سوح 

ال���رازي���ل، ال��ت��ي ا���س��ت��خ��ف رئ��ي�����س��ه��ا مب��دى 

خ����ط����ورة ال����وب����اء وظ���ه���ر يف ال���ع���دي���د م��ن 

اأو  الكمامة  ي��رت��دي  اأن  دون  م��ن  املنا�سبات 

القفازات.

امل�ستجد،  ك���ورون���ا  ف��ريو���ض  اأودى  وق���د 

 24 خ��ال  �سخ�سا   1039 ب����اأرواح  الأرب���ع���اء، 

وفيات  ح�سيلة  رابع  يف  الرازيل،  يف  �ساعة 

ي��وم��ي��ة ت���زي���د ع��ل��ى الأل�����ف يف اأك�����ر دول���ة 

تف�سي  وترية  بداأت  منذ  الاتينية  باأمريكا 

الوباء فيها تت�سارع الأ�سبوع املا�سي.

البوؤرة  اأ�سبحت  التي  الرازيل،  و�سجلت 

اجل���دي���دة ل���ل���وب���اء، ح��ت��ى م�����س��اء ال��ث��اث��اء 

من  بالفريو�ض  �سخ�سا  و512  األفا   24 وفاة 

اأرقام  بح�سب  و222 م�سابا،  األفا   391 اأ�سل 

�لوز�رة.

اأم�����ا ب�����ريو، ف��ق��د اأ���س��ب��ح��ت ث����اين اأك���ر 

دول اأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة ت���اأمل���ا م���ن ك��ورون��ا 

ب��ع��د ال���رازي���ل، ح��ي��ث اأظ��ه��رت الأرق�����ام اأن 

وفاة  اآلف   4 ونحو  األف م�ساب   130 هناك 

الأرق��ام  هذه  وتعتر  الأرب��ع��اء،  �سباح  حتى 

يناهز  ال��ذي  ال�سكان  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة  ك��ب��رية 

اإن  “�سي  �سبكة  31 مليونا، ح�سب ما ذكرت 

اإن”.

فكيف تظهر “الب�ؤر” اجلديدة؟

الفريو�ض  يتخذ  التي  امل��واق��ع  تغري  م��ع 

مهمة،  اأ�سئلة  تطراأ  لنت�ساره،  مركزا  منها 

ع�سوائيا؟”،  التحرك  هذا  يعد  “هل  مثل: 

امل��ق��ب��ل��ة  ب��ال��وج��ه��ة  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن  و”كيف 

للفريو�ض؟”.

ولاإجابة على هذا ال�سوؤال، قال م�سرف 

املعدية  والأم��را���ض  الأوب��ئ��ة  درا���س��ات  ق�سم 

اأحمد  الدكتور  العربية  ب��ريوت  جامعة  يف 

يحدد  معينا”  “نظاما  هناك  اإن  الط�سه، 

لآخر،  موقع  من  الفريو�ض  انتقال  طريقة 

وظهور موجات قوية منه يف بوؤر بعينها.

“�سكاي  م��وق��ع  م���ع  ح��دي��ث  واأو����س���ح يف 

العوامل  م��ن  جمموعة  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 

بلد  ال��ف��ريو���ض م��ن  ان��ت��ق��ال  ت��ل��ع��ب دورا يف 

التي  املتبادلة  التجارة  حجم  اأهمها  لآخ��ر، 

اأو غريها من  ال�سني،  الدول مع  بها  تقوم 

البلدان التي ينت�سر فيها الفريو�ض.

اأم��ريك��ا، على  اأو  اأوروب���ا  “دول  واأ���س��اف: 

���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ك��ان��ت م���ن ال��ب��ل��دان الأك���ر 

الأك��ر  ب��ني  م��ن  كونها  للفريو�ض،  عر�سة 

اأخ��رى  دول  بينما يف  ال�����س��ني،  م��ع  ت��ع��ام��ا 

فقد  ال��رازي��ل،  اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  اأو  لبنان  مثل 

الب�سر وقدومهم  انتقال  الوباء عر  انت�سر 

من اأماكن موبوءة اأخرى غري ال�سني”.

واأ�سار اأي�سا اإىل اأن العتماد ب�سكل كبري 

الدولة  اأن تكون  اأو  الأجنبية،  العمالة  على 

ت��ك��ون وجهة  )ب���اأن  الب�سر  لن��ت��ق��ال  م��رك��زا 

عر�سة  اأي�سا  يجعلها  معروفة(،  ترانزيت 

لرتفاع عدد الإ�سابات بفريو�ض كورونا.

“اخلفي” ال�باء 

اأن الع��ت��ق��اد ال�����س��ائ��د  واأو����س���ح ال��ط�����س��ه 

وجهة  يف  مفاجئ  ب�سكل  يظهر  ال��وب��اء  ب��اأن 

“غري  بوؤرة لنت�ساره  اإىل  ويحولها  جديدة 

م��وج��ودا  ي��ك��ون  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا  �سحيح”، 

هي  فحو�سات  قلة  اأن  اإل  البلد،  يف  بالفعل 

ال�سبب يف عدم الك�سف عنه ب�سورة مبكرة، 

وبقائه “خفيا” لبع�ض �لوقت.

يف  ال�سحية  الأن��ظ��م��ة  “تواجه  وت��اب��ع: 

امل��ع��دات، وهي  نق�سا يف  ال��دول  م��ن  الكثري 

غري م�ستعدة للتعامل مع فريو�ض كورونا، 

ال���ف���ريو����ض  ف���ح���و����س���ات  ع�����دد  اأن  خ���ا����س���ة 

امل���ت���وف���رة ل���دي���ه���ا ق��ل��ي��ل��ة، وب���ال���ت���ايل ف��ه��ي 

م��ت��اأخ��رة يف ال��ك�����س��ف ع���ن ع���دد الإ���س��اب��ات 

بالفعل”. املوجودة 

و����س���رب اخل��ب��ري م��ث��ا ب���ال���دول ال��ن��ام��ي��ة 

التي مل تكن تتوفر لديها فحو�سات كورونا، 

منظمة  م��ن  م��ع��ون��ات  ع��ل��ى  ح�سلت  وع��ن��دم��ا 

الفحو�سات،  باإجراء  وبداأت  العاملية،  ال�سحة 

اكت�سفت وجود عدد كبري من احلالت.

تاأخرت  الوباء  اأن موجة  “نتوقع  وتابع: 

ب�سبب  ب��اإف��ري��ق��ي��ا،  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل  دول  يف 

ال��ت��ي تخولها  الإم��ك��ان��ي��ات  و����س���ول  ت���اأخ���ر 

بالك�سف عن املر�ض”.

ون�����وه م�����س��رف ق�����س��م درا�����س����ات الأوب���ئ���ة 

والأم�����را������ض امل���ع���دي���ة يف ج���ام���ع���ة ب����ريوت 

�سائدا  كان  الذي  العتقاد  اأن  اإىل  العربية، 

ب�����اأن ال���ف���ريو����ض ���س��ي��ن��ح�����س��ر خ����ال ف�����س��ل 

ارت���ف���اع درج���ات  اأث��ب��ت ف�سله م��ع  ال�����س��ي��ف، 

احلرارة وا�ستمراره بالنت�سار.

“املوجة الثانية”.. بني احلذر والنفتاح
الكثري من  الذي طبقت فيه  الوقت  ويف 

دول العامل اأوامر اإغاق �سارمة للحد من 

فاإن عددا  امل�ستجد،  انت�سار فريو�ض كورونا 

بالفعل  احلظر  “ا�ستغل  ال��دول  من  قليا 

ملواجهة الفريو�ض”، على حد قول الط�سه.

وب���رر اخل��ب��ري ذل���ك ب��ال��ق��ول، اإن ال���دول 

ال��ع��دوى،  ل��وق��ف  احل��ظ��ر  فر�ست  املتقدمة 

ولتتمكن من اإجراء املزيد من الفحو�سات، 

البوؤر  لتحديد  اأي�سا،  ع�سوائية  وبطريقة 

البلد،  داخ��ل  ال��ف��ريو���ض  فيها  ينت�سر  ال��ت��ي 

وتطويقها ملنع انتقاله اإىل مناطق اأخرى.

فاإنه  نامية،  اأخ��رى  دول  “اأما يف  وتابع: 

مت فر�ض فرتة حجر منزيل على اجلميع، 

يتم  ال��ت��ي  الفحو�سات  اأع���داد  بقيت  بينما 

يتم  مل  وب���ال���ت���ايل  ت��غ��ي��ري،  دون  اإج����راوؤه����ا 

املوبوءة، وعند رفع احلجر  املناطق  حتديد 

�سيعود عدد حالت الإ�سابة لارتفاع”.

اأوامر  يف  التخفيف  اإىل  الط�سه  وتطرق 

الإغ�������اق، ال�����ذي ب������داأت ال��ك��ث��ري م���ن دول 

اأن  ال���ع���امل ب��ال��ف��ع��ل يف ت��ط��ب��ي��ق��ه، م��ع��ت��را 

اإمكانيات  على  تعتمد  النفتاح”  “خماطر 
الدول.

نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  تو�سيحاته  وت��اب��ع 

ال��ك��رى  ال�����دول  ل���دى  “اأ�سبح  عربية”: 

ب��اإع��ادة  تخولها  كافية  �سحية  ا���س��ت��ع��دادات 

ف���ت���ح الق���ت�������س���اد واع���ت���م���اد م����ب����داأ م��ن��اع��ة 

ال��ق��ط��ي��ع، ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن م���وازن���ة ال��و���س��ع 

املوجة  عادت  حال  ويف  لديهم.  القت�سادي 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال���وب���اء ف��اإن��ه��م ق�����ادرون على 

ال���ت���ع���ام���ل م���ع ذل����ك ب���وج���ود الإم���ك���ان���ي���ات 

الازمة”. ال�سحية 

اجلنوبية،  بكوريا  مثا  الط�سة  و�سرب 

لكنه  ل��ل��م��دار���ض،  الأط��ف��ال فيها  ع��اد  ال��ت��ي 

اإج�������راءات  ت��ط��ب��ق  ال����دول����ة  اأن  ����س���دد ع��ل��ى 

توفري  مثل  الفريو�ض،  تف�سي  ملنع  �سارمة 

وت�سنيع  للجميع،  متطورة   N95 كمامات 

معدات الوقاية واملعقمات.

التي ل متلك  اأو  النامية،  ال��دول  اأم��ا يف 

اإم��ك��ان��ي��ات ���س��ح��ي��ة م��ت��ط��ورة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

الأزم��������ة، ف�����اإن ت��خ��ف��ي��ف اأوام�������ر الإغ�����اق 

لنخفا�ض  ن��ظ��را  �سلبية،  بنتيجة  ���س��ي��اأت��ي 

وقلة  اإج��راوؤه��ا،  يتم  التي  الفحو�سات  عدد 

التباعد  اأو  املنزيل  باحلجر  ال�سكان  التزام 

الجتماعي.

ال��ت��ي  ال������دول  م���ن  “الأردن  واأ������س�����اف: 

كورونا  فريو�ض  مع  وجدية  بحزم  تعاملت 

لبنان مثا،  اأم���ا يف  اح��ت��وائ��ه،  وجن��ح��ت يف 

فاإن اإعادة نحو 20 األف مواطن من اخلارج 

وال�سماح بال�سفر اأثر ب�سكل �سلبي على عدد 

الإ�سابات، التي عادت لارتفاع جمددا”.

االنباط-وكاالت

امل���ح���م���وم  ال����ع����امل����ي  ال�������س���ب���اق  يف ظ�����ل 

اأث���ار  ال���ذي  ك��ورون��ا  وب���اء  ع��ل��ى  لل�سيطرة 

اأن الدول التي تخو�ض  ذعر الب�سر، يبدو 

�سباق اإنتاج لقاح �سد “كوفيد 19” تواجه 

م�سكلة غري متوقعة.

ج��ي��ن��ي��و���ض  “بوي  م���وق���ع  اأف�������اد  ف���ق���د 

العلمية،  بالأخبار  املتخ�س�ض  ريبورت” 

“نق�ض  م�سكلة  �سيواجهون  اخل���راء  اأن 

���س��ي��خ�����س��ع��ون  ال����ذي����ن  املر�سى”  ع������دد 

النهائية  املراحل  يف  ال�سريرية  للتجارب 

للقاح.

اأن  “كان خمططا يف البداية  واأ�ساف: 

املراحل النهائية لتطوير اللقاح �ستتزامن 

مع وجود عدد كبري من املر�سى، وبالتايل 

اأن  الآن  امل�سكلة  وا�سعة.  اختبارات  اإج��راء 

عدد املر�سى يتقل�ض يوما بعد يوم”.

ب���اح���ث���ون من  ك����ان  ال�������س���دد،  ويف ه����ذا 

يكون  اأن  يتوقعون  “اأك�سفورد”  جامعة 

املقبل،  �سبتمر  �سهر  يف  جاهزا  لقاحهم 

احتمال  اإىل  ت�سري  املعطيات احلالية  لكن 

تاأخريه.

اآلف   10 بتلقيح  اأك�����س��ف��ورد  و���س��ت��ق��وم 

م��ت��ط��وع خ����ال امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث 

والن�سف  املر�سح  اللقاح  ن�سفهم  �سيتلقى 

الآخر �سيتعاطى عاجا وهميا.

ك��اف من  ع��دد  ه��ن��اك  يكن  اإذا مل  لكن 

من  ال��ب��اح��ث��ون  يتمكن  ل  ف��ق��د  امل��ر���س��ى، 

اإذا ك��ان ال��ل��ق��اح ف��ع��ال يف منع  م��ع��رف��ة م��ا 

العدوى.

يف امل��ق��اب��ل، ���س��ي��ظ��ل ب��اإم��ك��ان��ه��م درا���س��ة 

الأج�سام  والبحث عن  املناعية  ال�ستجابة 

امل�سادة وتقييم �سامة اللقاح.

ج��ي��ن��ي��و���ض  “بوي  اأو����س���ح  ذل�����ك،  وم����ع 

ت��ك��ون  ل���ن  ال��ب��ي��ان��ات  ه����ذه  اأن  ريبورت” 

كافية لإ�سدار النتائج النهائية للح�سول 

على موافقة ال�ستخدام والتوزيع.

وقت  يف  ذات���ه،  العائق  ال�سني  وت��واج��ه 
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يف  قدما  امل�سي  يف  تفكر  ال�سلطات  اأن  اإل 

العام،  نهاية  بحلول  اللقاحات  ا�ستخدام 

حتى لو مل يتم النتهاء من الختبارات.

وق�����ال رئ��ي�����ض م���رك���ز ال�����س��ي��ط��رة على 

الأمرا�ض يف ال�سني غاو فو، اإن اللقاحات 

معينة  ملجموعات  منحها  ميكن  املحتملة 

توجد يف حالة الطوارئ، حتى لو مل تكن 

كاملة. التجارب 

ال���وط���ن���ي  “الرنامج  واأ���������س��������اف: 

ويدر�ض  وثيقا  اهتماما  ي��ويل  للتح�سني 

احل��الت  ونوعية  الأ�سخا�ض  جمموعات 

التي ميكن اأن ت�ستفيد من اللقاح”.

على  بناء  �سنقرر  اأننا  “اأعتقد  وت��اب��ع: 

يكون  لن  لأنه  اأمامنا،  املتواجدة  احلالت 

واإل  املعتاد،  الروتوكول  اتباع  مبقدورنا 

الوقت”. ف�سن�سيع 

ال��ل��ق��اح��ات لن  “هذه  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م 

تكون متوفرة للعموم بل حلالت خا�سة. 

م���ع م�����رور ال���وق���ت ق���د ت�����س��ب��ح احل����الت 

اخلا�سة عموم النا�ض”.

االنباط-وكاالت

يف �سابقة هي الأوىل من نوعها افرت�ض 

تويرت،ام�ض  الجتماعي،  التوا�سل  موقع 

ل��ل��رئ��ي�����ض  ت���غ���ري���دة  ت���ك���ون  اأن  الأرب������ع������اء، 

ت��رام��ب، م�سللة وغري  دون��ال��د  الأم��ريك��ي، 

ال��ت��ع��اط��ي  اإىل احل����ذر يف  ���س��ح��ي��ح��ة، داع��ي��ا 

معها.

وح�����ث ت����وي����رت، امل���ت���اب���ع���ني ع���ل���ى ت��ق�����س��ي 

احل���ق���ائ���ق يف ت���غ���ري���دات ن�����س��ره��ا ت���رام���ب، 

حم����ذرا م��ن اأن ادع���اءات���ه ب�����س��اأن الق����رتاع 

بالريد خاطئة، ويجب تدقيقها.

تغريدة  ن�سر  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  وك���ان 

بطاقات  تزوير  اإمكانية  عن  خالها  حتدث 

“�سيتم  اأن��ه  ال��ري��د، معترا  الق��رتاع عر 

���س��رق��ة ���س��ن��ادي��ق ال���ري���د، و���س��ي��ت��م ت��زوي��ر 

بطريقة  طباعتها  وحتى  الق��رتاع  بطاقات 

غري قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية”.

وحث الإخطار، الذي اتخذ �سكل عامة 

تعجب زرقاء، القراء على “تق�سي احلقائق 

اإىل  ووج��ه��ه��م  بالريد”  الق�����رتاع  ب�����س��اأن 

���س��ف��ح��ة حت���ت���وي ع���ل���ى م����ق����الت اإخ���ب���اري���ة 

ق���ام  املزاعم”،  “تلك  ح����ول  وم���ع���ل���وم���ات 

تويرت. بتجميعها موظفو 

ال�����س��ف��ح��ة،  اأع����ل����ى  ع����ن����وان يف  وج������اء يف 

الذي  معرفته”  اإىل  حتتاج  “ما  ق�سم  يليه 

اأو م�����س��ل��ل��ة يف  ك���اذب���ة  ادع�������اءات   3 ي�����س��ح��ح 

اأ�سا�ض  ل  بادعاء  يديل  “ترامب  التغريدات 

ل���ه ب�����اأن الق�������رتاع ب���ال���ري���د ����س���ي���وؤدي اإىل 

الناخبني”. باأ�سوات  التاعب 

اإط�������ار  ت������رام������ب يف  ت�����غ�����ري�����دة  وت�������اأت�������ي 

ال������س�����ت�����ع�����دادات لن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���ا����س���ة 

الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي حت��ل يف ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل، 

والتي ياأمل ترامب يف الفوز خالها بفرتة 

ثانية. رئا�سة 

واعتاد الرئي�ض الأمريكي توجيه ر�سائل 

�سوؤون  على  والتعليق  و�سخ�سية،  �سيا�سية 

ع����دة ع���ر ت���غ���ري���دات م�����س��ت��م��رة، وه����و اأم���ر 

اأثار انتقادات معار�سني. لطاملا 

االنباط-وكاالت

و������س�����ع مم����ث����ل م����غ����رب����ي م�����ع�����روف ق��ي��د 

ب�سبب  ال���ث���اث���اء،  النظرية”  “احلرا�سة 
اإىل الإ�سام”، وهي تهمة قد ت�سل  “الإ�ساءة 
اأعلنت  ال�سجن عامني، وفق ما  اإىل  عقوبتها 

ال�سرطة.

ويتهم رفيق بوبكر )47 عاماً( باأنه ن�سر 

ف��ي��دي��و ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

فيما  طبيعية”  غ��ري  و���س��ع��ي��ة  “يف  ي��ظ��ه��ره 

بحرمة  ومي�ض  الإ���س��ام��ي  للدين  “ي�سيء 
ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��دي��ري��ة  ب��ي��ان  وف���ق  العبادات”، 

لاأمن الوطني.

وي����وج����ه امل���م���ث���ل امل����غ����رب����ي يف ال��ف��ي��دي��و 

الو�سوء  اإىل  وي��دع��و  الأئ��م��ة،  علىى  �ستائم 

هذه  مبنافع  ويفاخر  الكحولية،  بامل�سروبات 

امل�سروبات يف �سياق العاقة الروحانية.

وي��ظ��ه��ر اإىل ج��ان��ب��ه م�����دراء واح�����دة من 

م�سماة  امل��ح��ل��ي��ة،  في�سبوك  م��وق��ع  �سفحات 

“حانة  مبثابة  لتكون  وم�سممة  “لبريو” 
الأع�����س��اء  ���س��م��ن��ه��ا  ي��ت�����س��ارك  افرتا�سية” 

مقرتحات ال�سهر.

وق�����ّدم امل��م��ث��ل ال���ث���اث���اء اع���ت���ذارات���ه عن 

ن�سر  خ���ال  الائقة” م��ن  “غري  ال��ك��ل��م��ات 

“ان�ستغرام”،  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ج���دي���د  ف��ي��دي��و 

م�سيفاً  “غلطاً”،  ارتكابه  عن  فيه  يتحدث 

اّنه مل يكن “واعياً” وانه كان يرمي “فقط 

اإىل املزاح”.

الوطني  ل��اأم��ن  العامة  املديرية  وق��ال��ت 

من  “وو�سايات  �سكاوى  تلقت  اإّنها  بيانها  يف 

بحث  فتح  ا�ستدعى  ما   )...( مواطنني  ع��دة 

ق�سائي ب�ساأنها”.

النظرية”  “احلرا�سة  قيد  املمثل  وو�سع 

يف مقر لل�سرطة التي تقوم ببحث متهيدي، 

بهدف “الك�سف عن جميع ظروف وماب�سات 

وخلفيات ارت��ك��اب ه��ذه الأف��ع��ال الإج��رام��ي��ة، 

وحت���دي���د امل��ت��ورط��ني يف ت�����س��وي��ر وب���ث ذل��ك 

املحتوى الرقمي”، وفق البيان.

و�سبق لبوبكر اأن لعب اأدواراً يف بع�ض من 

من  امل��غ��رب��ي��ة،  ال�سينمائية  الن��ت��اج��ات  اب���رز 

بينها “مائكة ال�سيطان” و”ق�سم رقم 8”.

بني  م��ا  ال�سجن  اح��ت��م��ال  بوبكر  وي��واج��ه 

بقيمة  غرامة  دفع  و/اأو  و�سنتني  اأ�سهر  �ستة 

ت���راوح ب��ني 20 األ��ف دره��م ومئتي األ��ف )ما 

للبند  ي��ورو(، طبقاً  1850 و18500  بني 

املغربي اجلنائي  القانون  من   267

توقيف ممثل مغربي على خلفية 
»اإلساءة إلى اإلسالم«

 بؤر كورونا »تتحرك«.. فكيف يتنبأ العلم بالوجهة المقبلة؟

 هل يضيع الوقت؟.. لقاحات كورونا تواجه 
مشكلة »غير متوقعة”

 ألول مرة.. تويتر يحذر من »تغريدة ترامب«


