
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الرزاز ينعى وزير الخارجية االسبق 
كامل ابو جابر

الطعاني :االستقالل يدفعنا لتعظيم 
االنجازات في الطاقة المتجددة

االنباط-عمان  

للطاقة  العربية  الهيئة  ع��ام  ام��ن  ق��ال 

امل����ت����ج����ددة امل���ه���ن���د����س حم���م���د ال���ط���ع���اين، 

ك��ب��رة  وط��ن��ي��ة  اجن�����ازات  ح��ق��ق  االردن  اإن 

ب��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

امل�����س��ت��م��رة ل��ل��ح��ك��وم��ات ب���دع���م م��وؤ���س�����س��ات 

العربية  الهيئة  دعم  ومنها  املدين  املجتمع 

للطاقة املتجددة.

وقال ان توجيهات جالة امللك امل�ستمرة 

املدين  املجتمع  للحكومات بدعم موؤ�س�سات 

الدول  و�سعت االردن مبكانة متقدمة بن 

العربية �سيما وان توجيهات جالته ركزت 

امل�سرتك  العربي  ال��ت��ع��اون  اأن  اعتبار  على 

رك���ي���زة ا���س��ا���س��ي��ة ورئ��ي�����س��ي��ة يف ك���ل خطط 

الدولة االردنية ب�سكل عام ومنها االحتادات 

النوعية التابعة ملجل�س الوحدة االقت�سادية 

العربية.

واو�����س����ح ال���ط���ع���اين يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

للطاقة  العربية  الهيئة  ان  اجلمعة،  ام�س 

امل���ت���ج���ددة ه���ي م���ب���ادرة اردن���ي���ة ومب��ب��ارك��ة 

واملعرفة  ال��ف��ائ��دة  تعميم  اج��ل  م��ن  عربية 

العربية  املجتمعات  خلدمة  والتكنولوجيا 

واحلكومات وتطبيقات الطاقة املتجددة.
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 وزير األوقاف 
يدعو لاللتزام 
بالتعليمات 

الوقائية 
والصحية

 الصحة 
تؤكد أهمية 

مراعاة الشروط 
الصحية في ظل 

العودة للعمل

االنباط-عمان

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

يف  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�سابة 

الكلي  العدد  لرتفع  اجلمعة،  ام�س  اململكة 

لاإ�سابات منذ بدء اجلائحة اإىل 730.

بح�سب  �سفاء  ح���االت   10 ت�سجيل  مت  كما 

الوزراء  ال�سادر عن رئا�سة  االإعامي  املوجز 

ح��االت   4 ي��ل��ي:  كما  ت��وزع��ت  ال�سحة  ووزارة 

يف  ح����االت  و6  ح��م��زة،  االأم����ر  م�ست�سفى  يف 

م�ست�سفى امللكة علياء.

اأن االإ����س���اب���ت���ن اجل��دي��ت��ن  امل���وج���ز  وب����ن 

ت��وزع��ت��ا ع��ل��ى ال��ن��ح��و االآت������ي: ح��ال��ة ل�سائق 

�ساحنة غر اأردين قادم عرب حدود العمري، 

مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف���ق ال��ربوت��وك��ول امل��ّت��ب��ع، 

وح����ال����ة مل����واط����ن ق������ادم م����ن خ������ارج امل��م��ل��ك��ة 

وحتديدا من رو�سيا.

خم��ربّي��اً  فح�ساً   3298 اإج����راء  اإىل  واأ���س��ار 

لهذا اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 

التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 180 

األفا و119 فح�سا.

اأن حمافظات  اإىل  االإعامي  املوجز  ولفت 

بقرار  ن�سبّياً  ال��ت��زام��اً  ال��ي��وم  �سهدت  اململكة 

حظر التجّول ال�سامل، وقد مّت ت�سجيل عدد 

اأحكام  وف��ق  معها  التعامل  مّت  املخالفات  من 

القانون.
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ال�شبت  7 �شوال  1441 هـ  - املوافق    30  اأيار   2020 م - العدد  5349  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 إصابتان جديدتان بفيروس كورونا 
و 10 حاالت شفاء

االنباط-وكاالت

ال�سريفن  خادم احلرمن  بتوجيهات من   

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب 

بن  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ر  امللكي  ال�سمو 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 

ال��وزراء وزير الدفاع - حفظهما اهلل - تنظم 

اململكة العربية ال�سعودية بال�سراكة مع االأمم 

املناحن  موؤمتر  املقبل  الثاثاء  يوم  املتحدة 

الوعي  ل��زي��ادة  افرتا�سًيا؛  2020م  لليمن 

عن  واالإع����ان  اليمن  يف  االإن�سانية  ب��االأزم��ة 

االأ�سا�سية  االحتياجات  ل�سد  مالية  تعهدات 

باملبادرة  املانحة  الدول  اململكة  هناك. وتدعو 

ودع���م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة لنجاح ه��ذا امل��وؤمت��ر 

االإن�ساين الكبر والوقوف مع اليمن و�سعبه 

الكرمي. 

و���س��ي��ع��ق��د م����وؤمت����ر امل���ان���ح���ن ال���دول���ي���ن 

وامل��ن��ظ��م��ات االإغ��اث��ي��ة اف��رتا���س��ًي��ا ب��ال��ري��ا���س، 

بتوقيت  الظهر  بعد  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف 

االإنرتنت  �سبكة  على  يبث  و�سوف  الريا�س، 

http://( ال����ت����ال����ي����ة:  ال������رواب������ط  ع���ل���ى 

webtv.un.org)) (https://

كلمة  و�سيلقي     .)ksrelief.org/live
االف���ت���ت���اح يف امل���وؤمت���ر االأم�����ن ال���ع���ام ل���اأمم 

�سيلقي  فيما  غوتري�س،  اأنطونيو   / املتحدة 

كلمة اململكة �ساحب ال�سمو االأمر في�سل بن 

وعقب  اخلارجية.  وزي��ر  عبداهلل  بن  فرحان 

امل���وؤمت���ر ���س��ُي��ع��ق��د م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ل��و���س��ائ��ل 

االإعام ي�سارك فيه معايل امل�ست�سار بالديوان 

�سلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�سرف  امللكي 

عبد  الدكتور  االإن�سانية  واالأع��م��ال  لاإغاثة 

االأم��ن  ووك��ي��ل  الربيعة،  عبدالعزيز  ب��ن  اهلل 

العام لاأمم املتحدة لل�سوؤون االإن�سانية مارك 

وكيلة  ال�سحفي  املوؤمتر  يدير  فيما  لوكوك، 

االأم�����ن ال���ع���ام ل����اأمم امل��ت��ح��دة ل��ات�����س��االت 

العاملية ميلي�سا فليمنج. 

ومي���ك���ن مل���ن ي���رغ���ب م���ن و���س��ائ��ل االإع�����ام 

واإىل  االآن  من  اأ�سئلتهم  اإر�سال  واالإعامين 

ما قبل انعقاد احلدث ب�ساعتن، على الربيد 

 (abusaleh@un.org( االل��ك��رتوين 

اأو الوات�س اآب )+19172249751( للغة 

ال��ع��رب��ي��ة، وف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

laerke@( االإل�����ك�����رتوين  ال���ربي���د  ع��ل��ى 

 79  +41( اآب  ال���وات�������س  اأو   )un.org
م��زي��د  ع��ل��ى  ول��ل��ح�����س��ول   ،)9750  472
امل����وؤمت����ر  اأو  امل�����وؤمت�����ر  ع����ن  امل���ع���ل���وم���ات  م����ن 

اال���س��ت��ف�����س��ار عن  ال���رغ���ب���ة يف  اأو  ال�����س��ح��ف��ي 

ك��ي��ف��ي��ة اإر����س���ال االأ���س��ئ��ل��ة ال���رج���اء ال��ت��وا���س��ل 

اآالء ال���غ���ام���دي ع��ل��ى ال��ربي��د  م���ع االأ����س���ت���اذة 

A.d.alghamdi@( االل�����ك�����رتوين 

اآب  ال�����وت�����������س  اأو   )ksrelief.org
���س��ي��ت��م  ك���م���ا   .)+966507032777)

)#موؤمتر_ ها�ستاق  اط��اق  املنا�سبة  لهذه 

)#معا_ وه���ا����س���ت���اق  امل��ان��ح��ن_ل��ل��ي��م��ن( 

ها�ستاق  االجنليزية  وباللغة  لدعم_اليمن( 

.(FundForYemen# )

بالشراكة مع األمم المتحدة ..
  السعودية تنظم مؤتمر المانحين افتراضًيا لليمن الثالثاء

 800 اسرة تستفيد من مساعدات صندوق 
البر لالسر المستورة في المرحلة االولى

 حملة صفحتك بيضاء تسدد الديون 
عن عائالت عفيفة بالعقبة

االنباط-عمان

مت��ك��ن ���س��ن��دوق ال���رب ل��ا���س��ر امل�����س��ت��ورة، 

ب�سمة بنت  ���س��م��و االم����رة  اط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 

الرب  حلملة  العليا  اللجنة  رئي�سة  ط��ال 

الها�سمي  االردين  ال�سندوق  يف  واالح�سان 

للتنمية الب�سرية )جهد(، وبدعم اخلرين 

ا�سرة   800 نحو  م�ساعدة  م��ن  واملح�سنن، 

نهاية  ح��ت��ى  امل��م��ل��ك��ة  حم��اف��ظ��ات  مبختلف 

�سهر رم�سان املبارك.
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االنباط-العقبة

���س��ددت م��ب��ادرة ع��امل اإي��ج��اب��ي بالعقبة 

التجارية  للمحات  امل�ستحقة  ال��دي��ون 

على عدد من العائات العفيفة م�ساهمة 

وم�ساعدتهم  عليهم  التخفيف  يف  منها 

اليومية  احلياتية  احتياجاتهم  بتوفر 

�سمن حملة )�سفحتك بي�ساء(.

امل���ب���ادرة خ��ل��دون ال��رب��اع،  وق���ال من�سق 

ان���ه مت ت�����س��دي��د جم��م��وع��ة م���ن ال��دي��ون 

امل�ستحقة .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق���اف  وزي��ر  دع��ا 

اىل  اخلايلة،  حممد  الدكتور  االإ�سامية 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����س��اج��د ع��ن��د ال���ع���ودة اإىل 

حزيران،   5 املقبلة  اجلمعة  يوم  يف  ال�ساة 

وان ت��ب��ق��ى اأم���اك���ن ل��ل��ط��ه��ارة وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

وال�����س��ك��ي��ن��ة وذل����ك ب���االأخ���ذ ب��االح��ت��ي��اط��ات 

والتعليمات  االإج�������راءات  وات���ب���اع  ال���ازم���ة 

الوقائية والتباعد اجل�سدي .

واأ���س��اف اخل��اي��ل��ة خ��ال اإل��ق��ائ��ه خطبة 

احل�سن  امل��ل��ك  م�سجد  يف  ام�����س،  اجل��م��ع��ة 

بن طال طيب اهلل ثراه، ان الوباء كان يف 

الب�سرية موجودا، كطاعون عموا�س  تاريخ 

العا�س  بن  عمرو  وحنكة  حكمة  من  وك��ان 

يف ذلك الوقت، ان اأمر بالفرار اإىل اجلبال 

لتفادي الوباء واالنتهاء منه.

واأ�سار اإىل اأننا �سمنا رم�سان العام احلايل 

كما  الباء  نواجه  ونحن  ا�ستثنائي  ب�سكل 

العامل، الفتا اإىل ان االإ�سام اأراد ان يربطنا 

واالأي���ام  ال�سهور  ك��ل  يف  وال��ط��اع��ة  بال�سيام 

رم�سان وغر  ب�سهر  ينتهي  ال  ال�سوم  وان 

مرتبط فقط به واأن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم كان ي�سوم وقفة عرفة و6 من �سوال.
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االنباط-عمان

م��راع��اة  ����س���رورة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأك�����دت 

العامة وال�سروط ال�سحية ملنع  االعتبارات 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  ال��ع��دوى وانت�سار  ان��ت��ق��ال 

امل�ستجد.

ودع����ت ال������وزارة، يف ظ��ل ق����رار احل��ك��وم��ة 

واملحاكم  القطاع  مبوؤ�س�سات  العمل  بعودة 

وغرها من القطاعات، االإدارات واملوظفن 

واملراجعن اىل االلتزام بالدليل االإر�سادي 

الذي اعلنته احلكومة للعودة للعمل، واتباع 

جملة من االإر�سادات ال�سحية حفاظاً على 

ال�سامة العامة، ومبا ين�سجم مع اجلهود 

الوطنية املبذولة الحتواء الفرو�س والتي 

من �ساأنها التقليل من فر�س انتقاله.

التعليمات  خ��ال  ال�سحة  وزارة  وبينت 

حملة  �سمن  اجلمعة،  ام�س  ن�سرتها  التي 

االأك��ر  االأ�سخا�س  ان  امل�ستمرة،  التوعوية 

ع��ر���س��ة ه���م امل�����س��اب��ون ب���اأم���را����س ال��ق��ل��ب 

وا�سحاب  ال�سرطان  الدم ومر�سى  ك�سغط 

اياهم  داعية  واملدخنن،  ال�سعيفة  املناعة 

مل���راع���اة ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل وجت��ن��ب اخل���روج 

واالخ���ت���اط ق���در امل�����س��ت��ط��اع. ك��م��ا، اك���دت 

اأهمية االلتزام بارتداء الكمامات والقفازات 

يف جميع االوقات.
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 ديوان الخدمة : ستبقى إجراءات عودة 
موظفي القطاع العام الى العمل وفقا 

للدليل اإلرشادي

المفرق تختتم اسبوعها الثقافي 
االلكتروني وتحتفل بعيد االستقالل

االنباط-عمان

اكد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح 

ال��ن��ا���س��ر، ان اإج�������راءات ع����ودة م��وظ��ف��ي 

وفقا  �ستبقى  ال��ع��م��ل  اىل  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 

للدليل االإر�سادي.

واو�سح النا�سر ام�س اجلمعة، ان باغ 

يتعلق مببا�سرة  رقم )6(  ال��وزراء  رئي�س 

الر�سمّية  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ّس�����س��ات  اع��م��ال 

وامل��ح��اك��م اع���ت���ب���اراً م���ن ت���اري���خ 31 اأي����ار، 

ب�سريان  يرتبط  الباغ  هذا  اأّن  مو�سحا 

امل���دد وامل��واع��ي��د امل��وق��وف��ة مب��وج��ب اأم��ر 

و�سيبداأ   ،2020 ل�سنة   )5( رق���م  ال��دف��اع 

ا�ستكمال ه��ذه امل���دد اع��ت��ب��اراً م��ن االأح��د 

ال�����س��ادر، يبا�سر  ال��ب��اغ  امل��ق��ب��ل.وح�����س��ب 

عليها  املن�سو�س  واملواعيد  امل��دد  �سريان 

مدد  اأكانت  �سواء  النافذة  الت�سريعات  يف 

اأو ع���دم ���س��م��اع دع��وى  اأو ���س��ق��وط  ت��ق��ادم 

اأو م��دد الت��خ��اذ اأي اإج���راء م��ن اإج���راءات 

يف  املحاكم  اأن���واع  جميع  ل��دى  التقا�سي 

وهيئات  العامة  النيابة  ودوائ���ر  اململكة 

التحكيم ودوائر التنفيذ و�سلطة االأجور 

ال��ت��وف��ي��ق  جم���ال�������س  م����ن  جم��ل�����س  واأي 

والو�ساطة والتاأديب.
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االنباط-املفرق

م�ساء  امل��ف��رق  ثقافة  مديرية  اختتمت 

اخل��م��ي�����س، ف��ع��ال��ي��ات ا���س��ب��وع��ه��ا ال��ث��ق��ايف 

االل��ك��رتوين وال���ذي ج��اء �سمن برنامج 

كورونا  فرو�س  ملواجهة  الثقايف  التكيف 

بعنوان )الثقافة عن قرب(.

الثقايف  االأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  وت�سمنت 

ال���ت���ي اق���ي���م���ت ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ات 

بعنوان  فعالية  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف  الثقافية 

االردن الرابع  ا�ستقال  عيد  “مهرجان 
اإط���اق طائرات  خ��ال  وال�سبعن” م��ن 

���س��وارع  يف  االأردن  اأع����ام  حملت  ورق��ي��ة 

املحافظة، ا�سافة اىل االعام التي زينت 

بيوت املواطنن وجمال�سها.

وق������ال م���دي���ر ث���ق���اف���ة امل����ف����رق ف��ي�����س��ل 

ال�������س���رح���ان ل���وك���ال���ة االن����ب����اء االردن����ي����ة 

اإي�سال  اإىل  ه��دف  الربنامج  ان  )ب���رتا(، 

امل��ع��رف��ة واالب�����داع م��ن ق��ل��ب احل���دث اىل 

وربطهم  املنزيل  احلجر  ظل  يف  املواطن 

حيث  مبا�سرة،  الثقايف  والفعل  باملنجز 

القت العرو�س تفاعا من قبل املتابعن، 

على  ا�ستملت  الفعاليات  ان  اىل  م�سرا 

عرو�س مبا�سرة للفعاليات الثقافية.

التفا�صيل �ص »3«
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املحلي

 ديوان الخدمة : ستبقى إجراءات 
عودة موظفي القطاع العام الى العمل 

وفقا للدليل اإلرشادي

االنباط-عمان  

املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�س  اك��د 

���ص��ام��ح ال��ن��ا���ص��ر، ان اإج�������راءات ع���ودة 

م��وظ��ف��ي ال���ق���ط���اع ال���ع���ام اىل ال��ع��م��ل 

�شتبقى وفقا للدليل الإر�شادي.

واو����ش���ح ال��ن��ا���ش��ر ام�������س اجل��م��ع��ة، 

 )6( رق�����م  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  ب�����اغ  ان 

ي��ت��ع��ل��ق مب��ب��ا���ش��رة اع���م���ال امل��وؤ���ّش�����ش��ات 

اعتباراً  واملحاكم  الر�شمّية  وال��دوائ��ر 

هذا  اأّن  مو�شحا  اأي����ار،   31 ت��اري��خ  م��ن 

املدد واملواعيد  البالغ يرتبط ب�شريان 

املوقوفة مبوجب اأمر الدفاع رقم )5( 

هذه  ا�شتكمال  و���ش��ي��ب��داأ   ،2020 ل�صنة 

املدد اعتباراً من الأحد املقبل.

وح�����ش��ب ال���ب���الغ ال�������ش���ادر، ي��ب��ا���ش��ر 

���ش��ري��ان امل�����دد وامل���واع���ي���د امل��ن�����ش��و���س 

���ش��واء  ال��ن��اف��ذة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  يف  عليها 

عدم  اأو  �شقوط  اأو  ت��ق��ادم  م��دد  اأك��ان��ت 

�شماع دعوى اأو مدد لتخاذ اأي اإجراء 

جميع  ل���دى  التقا�شي  اإج�����راءات  م��ن 

اأنواع املحاكم يف اململكة ودوائر النيابة 

ال���ع���ام���ة وه���ي���ئ���ات ال��ت��ح��ك��ي��م ودوائ�����ر 

جمل�س  واأي  الأج��ور  و�شلطة  التنفيذ 

م���ن جم��ال�����س ال��ت��وف��ي��ق وال��و���ش��اط��ة 

وال�����ت�����اأدي�����ب وغ����ره����ا مم����ن مي���ار����س 

لخت�شا�شات  م�شابهة  اخت�شا�شات 

هذه املجال�س ولو كانت هذه املدد من 

املدد التي ل ي�شري عليها الوقف.

ك��م��ا ي��ب��ا���ش��ر ����ش���ري���ان ج��م��ي��ع امل���دد 

وامل��واع��ي��د ال��الزم��ة لت��خ��اذ اأي اإج��راء 

اأو  حكومية  دائ���رة  اأو  وزارة  اأي  ل��دى 

موؤ�ش�شة ر�شمية عامة اأو موؤ�ش�شة عامة 

ذلك  يف  مبا  نافذ  ت�شريع  اأي  مبوجب 

الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة 

ودائ�����رة الأرا�����ش����ي وامل�����ش��اح��ة ودائ����رة 

م��راق��ب��ة ال�����ش��رك��ات ودائ����رة اجل��م��ارك 

وام���ان���ة ع���م���ان ال���ك���رى وال��ب��ل��دي��ات، 

غر  للوكالت  املقررة  املدد  فيها  ومبا 

�شريان  يبا�شر  واي�شا  للعزل،  القابلة 

�شريبة  اإق��رارات  لتقدمي  املقررة  املدد 

املبيعات العامة واخلا�شة.

لي�س  البالغ  هذا  اأّن  النا�شر،  وبني 

له عالقة بدوام موّظفي القطاع العام 

ال��ع��م��ل  ت���ق���ّررت ع��ودت��ه��م اإىل  ال���ذي���ن 

يت�شمن ثالث  وال��ذي  اأي��ار   26 بتاريخ 

الذي  الإر�شادي  للدليل  مراحل، وفقاً 

اع����ده دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ّي��ة وعمم 

اإجراءات  و�شتبقى  الوزراء،  رئا�شة  من 

ع���ودت���ه���م ل��ل��ع��م��ل ك��م��ا ه����ي، ومل ي��ت��ّم 

تغيريها.

واك����د ال��ن��ا���ش��ر ان���ه ���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك 

للقطاع  اإدارّي������ة  وع��ق��وب��ات  خم��ال��ف��ات 

عدم  ثبت  اذا  وامل��وظ��ف  املوؤ�ش�شة  على 

اللتزام باإجراءات ال�شالمة والوقاية، 

على  ���ش��ارم��ة  رق��اب��ة  ه��ن��اك  ان  مبينا 

وج����ود  اإىل  لف����ت����ا  الل������ت������زام،  م�����دى 

م�شرف لل�شالمة العاّمة ملتابعة تنفيذ 

اإج�����راءات ال�����ش��الم��ة وال��وق��اي��ة يف ك��ّل 

حكومّية. موؤ�ّش�شة 

وح���ث���ت احل���ك���وم���ة امل���واط���ن���ني اىل 

�����ش����رورة اّت����ب����اع ���ش��ب��ل ال���وق���اي���ة ع��ن��د 

من�شاأة  اأو  حكومّية  دائ��رة  اأّي  مراجعة 

��ة  م��ن�����شّ اأّن  اإىل  دع����ت  ك���م���ا  ���ة،  خ���ا����شّ

ت�شتقبل  الإل��ك��رون��ّي��ة  “بخدمتكم” 
���ش��ك��اوى امل��واط��ن��ني وامل��راج��ع��ني على 

م��دار ال��وق��ت، يف ح��ال ع��دم ال��ت��زام اأّي 

جهة بتعليمات ال�شالمة والوقاية.

وح�����ش��ب ال��دل��ي��ل الر�����ش����ادي ال���ذي 

اع����ده دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة وع��م��م 

ال�����وزراء، ت�شمن م��راع��اة  رئ��ا���ش��ة  م��ن 

ال�������ظ�������روف ال�������ش���ح���ي���ة وال���ع���ائ���ل���ي���ة 

ل��ل��م��وظ��ف��ني امل�����ش��ت��ث��ن��ي��ني م���ن ال����دوام 

يف م��وق��ع ال���دائ���رة وه���م:  اأ- امل��وظ��ف��ة 

احلامل اأو من متر يف فرة الر�شاعة.

 ب- املوظفني الذين اأجروا عمليات 

اأو م��ن ي��ع��ان��ون من  ج��راح��ي��ة م��وؤخ��راً 

اأحد اأ�شكال �شعف املناعة.

ال���ب���وؤر  اأم����اك����ن  يف  ال���ق���اط���ن���ون   ج- 

)مناطق  الفرو�س  فيها  انت�شر  التي 

العزل(.

 د- خمالطو الأ�شخا�س الذين �شبق 

بالفرو�س. ا�شابتهم 

 ه� - املوظفون الذين لديهم ظروف 

الل��ت��ح��اق  ق��د ل متكنهم م��ن  خ��ا���ش��ة 

مبوقع عملهم كوجود اأطفال ل ميكن 

تاأمني الرعاية لهم.

كما ت�شمن الدليل انه يتم التعامل 

م����ع امل���وظ���ف���ة امل�������ش���وؤول���ة ع����ن رع���اي���ة 

اطفالها على النحو التايل : اأ- املوظفة 

م�شمولة  غ��ر  تعتر  امل��ت��زوج��ة:  غ��ر 

�شمن جمموعة امل�شتثنيني من الدوام 

عليها  وي��ت��وج��ب  ال����دائ����رة،  م��وق��ع  يف 

ف���ور ���ش��دور  الل��ت��ح��اق مب��رك��ز عملها 

املخت�س  امل���رج���ع  م���ن  ب��دوام��ه��ا  ق����رار 

ويف حال عدم التحاقها بالعمل تعامل 

معاملة املتغيبة عن العمل وفق اأحكام 

نظام اخلدمة املدنية.

لديها  ولي�س  املتزوجة  املوظفة   ب- 

اأط����ف����ال: ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا وف��ق��اً 

لأحكام الفقرة )اأ( من هذا البند.

 ج- امل��وظ��ف��ة ال���ت���ي ل��دي��ه��ا اأط���ف���ال 

�صنة،  ا�شغرهم يزيد عمره على )12( 

يتم التعامل معها وفقاً لأحكام الفقرة 

)اأ( من هذا البند.

 د- املوظفة احلامل اأو لديها اأطفال 

على  وتقوم  �شنة   )12( من  اأق��ل  بعمر 

رع��اي��ت��ه��م، ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا على 

وظيفتها  ك��ان��ت  اإذا  ال��ت��ايل:1.  النحو 

حمددة �شمن وظائف الدائرة التي ل 

يتم  العمل،  موقع  يف  وجودها  يتطلب 

�شمولها باأحكام العمل عن بعد.

الوظائف  �شاغلي  م��ن  كانت  اإذا   .2

القيادية والإ�شرافية يف الدائرة، عليها 

ل��ق��رار  الل��ت��ح��اق مب��رك��ز عملها وف��ق��ا 

املرجع املخت�س، وعلى الدائرة مراعاة 

ظ������روف ه�����ذه ال���ف���ئ���ة م����ن امل���وظ���ف���ات 

مبا  الأ�شبوعي،  عملهم  اأي��ام  بتحديد 

اأو عدد  اأدن��ى  ل يقل عن يومني كحد 

وفقاً  العمل  موقع  يف  حم��ددة  �شاعات 

على  منا�شباً،  املخت�س  املرجع  ي��راه  ملا 

اأن تلتزم يف الأيام اأو ال�شاعات املتبقية 

من الأ�شبوع بالعمل عن بعد.

3. اإذا كانت وظيفتها حمددة �شمن 

وظائف الدائرة التي يتطلب وجودها 

مب���وق���ع ال���ع���م���ل، مي��ك��ن��ه��ا الل���ت���ح���اق 

مراعاة  ال��دائ��رة  وعلى  عملها،  مبركز 

اأ�شبوعية  عمل  اأي��ام  بتحديد  ظروفها 

اأو  ي��وم��ني  ع��ن  الأدن���ى  تقل بحدها  ل 

العمل  موقع  يف  حم��ددة  �شاعات  ع��دد 

منا�شباً،  املخت�س  املرجع  يراه  ملا  وفقاً 

اأم����ا يف ح���ال رغ��ب��ت��ه��ا ع���دم الل��ت��ح��اق 

 50 ن�شبته  م��ا  فتمنح  ال��ع��م��ل  مب��وق��ع 

ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط م��ن احل��واف��ز وامل��ك��اف��اآت، 

بقرار من  الن�شبة  تعديل هذه  وميكن 

اللجنة  من  وتن�شيب  املخت�س  املرجع 

اأي  اأو  وامل��ك��اف��اآت  ب��احل��واف��ز  املخت�شة 

جل��ن��ة اأخ����رى ت��ق��رره��ا ال���دائ���رة لهذه 

الغاية.

ال�شادر   6 رقم  بالغ  تو�شيح  وحول 

م���ن رئ��ي�����س ال���������وزراء، وال������ذي ي��ن�����س 

رقم  ال��دف��اع  ام��ر  لأح��ك��ام  “بال�شتناد 
ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا   ،2020 ل�صنة   )5(

وال��دوائ��ر  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تبا�شر  اأي����ار   31

وي�شتكمل  اعمالها،  واملحاكم  الر�شمية 

املوقوفة  واملواعيد  املدد  �شريان جميع 

الفقرة  م��ن  1 و2 و3  ال��ب��ن��ود  مب��وج��ب 

ل�صنة   5 رق����م  ال���دف���اع  ام����ر  م���ن  اأول 

واملواعيد  املدد  هذه  ان  يذكر   ،”2020

اوقفت بتاريخ 18 اذار املا�شي.

 رئيس مجلس النواب ينعى 
الدكتور أبو جابر

االنباط-عمان  

ق�������ال رئ����ي���������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب 

املهند�س عاطف الطراونة، اإن الأردن 

الأ�شبق  اخلارجية  وزير  برحيل  فقد 

دولة  رج��ل  جابر،  اأب��و  كامل  الدكتور 

ترك ب�شمات جليلة.

�شفحته  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  وا����ش���ار 

ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

دول���ة،  رج���ل  ف��ق��دان  اىل  “توير” 
ب��ق��ي ث��اب��ت��اً ع��ل��ى ج��ب��ه��ة ال���دف���اع عن 

على  ي�شاوم  ل  �شيا�شياً  واأمته،  وطنه 

م�شلحة بلده، اأكادميياً ترك ب�شمات 

جليلة يف كل موقع �شغله.   

االنباط-عمان

مت��ك��ن ���ش��ن��دوق ال���ر ل��ال���ش��ر امل�����ش��ت��ورة، 

ال�����ذي اط��ل��ق��ت��ه ���ش��م��و الم������رة ب�����ش��م��ة بنت 

ط���الل رئ��ي�����ش��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا حل��م��ل��ة ال��ر 

الها�شمي  الردين  ال�شندوق  يف  والح�����ش��ان 

اخلرين  وبدعم  )جهد(،  الب�شرية  للتنمية 

وامل��ح�����ش��ن��ني، م��ن م�����ش��اع��دة ن��ح��و 800 ا���ص��رة 

مبختلف حمافظات اململكة حتى نهاية �شهر 

رم�شان املبارك.

وق����دم ال�����ش��ن��دوق م��ن��ذ اط��الق��ه يف �شهر 

م�شبقا،  م��دف��وع��ة  ب��ط��اق��ات  امل��ا���ش��ي،  ني�شان 

4000 فرد بهذه ال�شر لتغطية  ا�شتفاد منها 

م�����ش��ت��ل��زم��ات ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك وع��ي��د 

اىل  ا�شافة  اوىل،  كمرحلة  ال�شعيد  الفطر 

على  ط��رد غذائي   2000 يزيد عن  ما  توزيع 

المرة  مراكز  خالل  من  امل�شتهدفة  الأ�شر 

ب�شمة للتنمية التابعة جلهد يف املحافظات.

وق���ال���ت امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل�����ش��ن��دوق 

)جهد(  الب�شرية  للتنمية  الها�شمي  الأردين 

لال�شر  ال��ر  �شندوق  اإن  الداغ�شتاين،  ف��رح 

امل�شتورة ا�شتطاع وبدعم �شخي من ال�شركاء 

واخل��ري��ن م�شاعدة ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��ر يف 

خ��الل  معي�شتها  ظ����روف  وحت�����ش��ني  امل��م��ل��ك��ة 

�شهر رم�شان املبارك.

بعمله  �شينتقل  ال�����ش��ن��دوق،  ان  واأك�����دت، 

لها  يكون  م�شروعات  نحو  الثانية،  للمرحلة 

امل�شتهدفة،  الأ���ش��ر  على  وم�شتمر  دائ���م  اث��ر 

املترعني  لكل  ال�شندوق  تقدير  عن  معربة 

امل�شاعدة بتحقيق  والداعمني له ودوره��م يف 

على  الأ�شر  ه��ذه  وخدمة  الن�شانية  اهدافه 

املدى البعيد.

الثانية  املرحلة  اأن  الداغ�شتاين،  وبينت 

ال��ع��ام احل���ايل،  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �شت�شتمر  ال��ت��ي 

ت��ه��دف اىل ���ش��م��ول الأ����ش���ر مب��ج��م��وع��ة من 

التدخالت، منها الطبية التي ت�شمل تقدمي 

امل�����ش��اع��دات ال��ع��الج��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة واج����راء 

طبياً،  امل��وؤم��ن��ني  لغر  اجل��راح��ي��ة  العمليات 

واإن�������ش���اء م�����ش��اري��ع م��ن��زل��ي��ة م��ن��ت��ج��ة ل��الأ���ش��ر 

بالإ�شافة  امل�شاريع،  ه��ذه  اإدارة  على  ال��ق��ادرة 

اإىل اإجراء �شيانة لبع�س منازلها وتزويدها 

بامل�شتلزمات ال�شرورية.

وج������اء اط������الق ����ش���ن���دوق ال�����ر ل��الأ���ش��ر 

امل�������ش���ت���ورة يف ظ���ل ال����ظ����روف ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

كورونا  جائحة  ب�شبب  اململكة  بها  متر  التي 

وت��داع��ي��ات��ه��ا الإق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ع��ي�����ش��ي��ة على 

الكثر من الأ�شر يف اململكة وبخا�شة الأ�شر 

خالل  رزقها  م�شادر  تاأثرت  والتي  العفيفة 

هذه الأزم��ة، والأ�شر التي ل يوجد لها دخل 

ثابت او معيل، والأطفال الأيتام.

قدوم  مع  ال�شندوق،  اإط��الق  تزامن  كما 

امل��ب��ارك، يف ظل حر�س حملة  رم�شان  �شهر 

الر والح�شان على الو�شول لال�شر العفيفة 

وال����ش���د ح��اج��ة مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، 

ال�شا�شية،  امل���واد  م��ن  احتياجاتها  وت��ق��دمي 

وبخا�شة يف �شهر رم�شان املبارك.

لالأ�شر  ال��ر  ل�شندوق  ال��ت��رع  ان  ي��ذك��ر 

الل��ك��روين،)  ال��راب��ط  ع��ر  متاح  امل�شتورة، 

http://www.johud.org.jo/

 ،1978 ع��ام  ���ش��درت  وك��ان��ت   ،)  donate
ف��ت��وى م���ن م��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة اأج�����از فيها 

اأم����وال ال��زك��اة لل�شندوق  ت��ق��دمي ج���زء م��ن 

الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية – حملة 

هذه  لأحكام  وفقاً  لتوزيعها  والإح�شان  الر 

ل��ق��ان��ون  ال��ت��رع��ات  ف��ي��م��ا تخ�شع  ال��ف��ت��وى، 

ال�شريبة رقم 57 ل�صنة 1985.

الطعاني :االستقالل يدفعنا لتعظيم 
االنجازات في الطاقة المتجددة

 الرزاز ينعى وزير الخارجية االسبق كامل ابو جابر

 800 اسرة تستفيد من مساعدات صندوق البر لالسر 
المستورة في المرحلة االولى

االنباط-عمان  

املهند�س  املتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  ع��ام  ام��ني  ق��ال 

كبرة  وط��ن��ي��ة  اجن�����ازات  ح��ق��ق  الردن  اإن  ال��ط��ع��اين،  حم��م��د 

للحكومات  امل�شتمرة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بتوجيهات 

العربية  الهيئة  دع��م  ومنها  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  بدعم 

للطاقة املتجددة.

امل�شتمرة للحكومات بدعم  وقال ان توجيهات جاللة امللك 

الردن مبكانة متقدمة بني  و�شعت  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

الدول العربية �شيما وان توجيهات جاللته ركزت على اعتبار 

كل  يف  ورئي�شية  ا�شا�شية  ركيزة  امل�شرك  العربي  التعاون  اأن 

النوعية  ع��ام ومنها الحت���ادات  الدولة الردن��ي��ة ب�شكل  خطط 

التابعة ملجل�س الوحدة القت�شادية العربية.

واو�شح الطعاين يف بيان �شحفي ام�س اجلمعة، ان الهيئة 

اردنية ومبباركة عربية  مبادرة  املتجددة هي  للطاقة  العربية 

ال��ف��ائ��دة وامل��ع��رف��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا خلدمة  اج���ل تعميم  م���ن 

املتجددة  الطاقة  وتطبيقات  واحلكومات  العربية  املجتمعات 

وكفاءة الطاقة والتنمية امل�شتدامة يف الوطن العربي.

واكد حر�س الهيئة العربية للطاقة املتجددة ونحن نحتفل 

بعيد ال�شتقالل على تعظيم الجن��ازات التي حتققت مبجال 

ال�شلوكية  المن��اط  بتغير  املتعلقة  وخا�شة  املتجددة  الطاقة 

نقل  والعمل على  والتثقيف  التوعية  الطاقة من خالل  جتاه 

ال��ط��اق��ة لكل  امل��ت��ج��ددة وك��ف��اءة  ال��ط��اق��ة  امل��ع��رف��ة لتكنولوجيا 

املتجددة  ال��ط��اق��ة  وث��ق��اف��ة  مفاهيم  وتر�شيخ  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 

وج��ذب  العربية  واملجتمعات  الأف����راد  جلميع  الطاقة  وك��ف��اءة 

ا�شتثمارات الطاقة املتجددة.

وا�شار اىل اأن الردن ا�شت�شاف اجتماع الدورة 46 لالحتادات 

النوعية عام 2018 ، فيما �شيتم عقد الجتماع العا�شر للمكتب 

التنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة عن بعد يف الثالث 

من متوز املقبل ب�شبب ظروف جائحة كورونا وتنظم املنتدي 

الدويل ال�شابع لالإ�شتثمار بالطاقة املتجددة بالفرة من 22-

24 ايلول املقبل والذي يركز على حماور الذكاء ال�شطناعي 

والطاقة املتجددة وال�شبكات الذكية واملدن الذكية.

االنباط-عمان

ال��رزاز  عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  نعى 

اأبو  كامل  الدكتور  الأ�شبق  اخلارجية  وزي��ر   ،

ام�س  تعاىل  انتقل اىل رحمة اهلل  الذي  جابر 

اجلمعة .

الكبرة  اجلهود  ال���وزراء  رئي�س  وا�شتذكر 

ابو جابر خدمة  الدكتور  املرحوم  بذلها  التي 

متقدما  �شغلها  التي  امل��واق��ع  كافة  يف  لوطنه 

ب��ا���ش��دق م�����ش��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة وامل���وا����ش���اة ل��ذوي��ه 

وا�شرته .

وكان املرحوم الدكتور ابو جابر، املولود يف 

عمان عام 1932، �شغل من�شب وزير اخلارجية 

وزي���ر  وم��ن�����ش��ب  و1993،   1991 ال��ع��ام��ني  يف 

1973 وع�����ش��وا  ال��ع��ام  ال��وط��ن��ي يف  الق��ت�����ش��اد 

عدة  يف  ا���ش��ت��اذا  عمل  كما  الع��ي��ان  جمل�س  يف 

جامعات حملية وعاملية .

 توجيهات جاللة الملك المستمرة لدعم مؤسسات المجتمع المدني



االنباط-عمان

ال�����ض��ح��ة ����ض���رورة م���راع���اة االع��ت��ب��ارات  اأك����دت وزارة 

وانت�شار  العدوى  انتقال  ملنع  ال�شحية  وال�شروط  العامة 

امل�شتجد. فريو�س كورونا 

العمل  ب��ع��ودة  ق��رار احلكومة  ال����وزارة، يف ظ��ل  ودع��ت 

القطاعات،  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��ح��اك��م  ال��ق��ط��اع  مبوؤ�ش�شات 

بالدليل  االل��ت��زام  اىل  وامل��راج��ع��ن  وامل��وظ��ف��ن  االإدارات 

واتباع  للعمل،  للعودة  احلكومة  اعلنته  الذي  االإر�شادي 

ال�شالمة  على  حفاظاً  ال�شحية  االإر����ش���ادات  م��ن  جملة 

امل��ب��ذول��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة، ومب���ا ين�شجم م��ع اجل��ه��ود 

فر�س  من  التقليل  �شاأنها  من  والتي  الفريو�س  الحتواء 

انتقاله.

ن�شرتها  التي  التعليمات  خالل  ال�شحة  وزارة  وبينت 

ام�����س اجل��م��ع��ة، ���ش��م��ن ح��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة امل�����ش��ت��م��رة، ان 

القلب  باأمرا�س  امل�شابون  االأكرث عر�شة هم  االأ�شخا�س 

ك�����ش��غ��ط ال����دم وم��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان وا���ش��ح��اب امل��ن��اع��ة 

ال��ب��ق��اء يف  مل��راع��اة  اي��اه��م  داع��ي��ة  وامل��دخ��ن��ن،  ال�شعيفة 

املنزل وجتنب اخلروج واالختالط قدر امل�شتطاع.

ك���م���ا، اك�����دت اأه���م���ي���ة االل����ت����زام ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ات 

والقفازات يف جميع االوقات واثناء العمل وعند مراجعة 

والتقبيل ومالم�شة  امل�شافحة  املختلفة وجتنب  الدوائر 

بغ�شل  كذلك  واالإن��ت��ظ��ام  باليد،  وال��ف��م  واالن��ف  العينن 

ال��ي��دي��ن ب��امل��اء وال�����ش��اب��ون مل���دة 20 ث��ان��ي��ة، ف��ي��م��ا دع��ت 

اجلميع للحر�س على حمل معقم اليدين خارج املنزل.

والفعاليات  االجتماعات  تاأجيل  اىل  التعليمات  ودعت 

ق�����در االإم�����ك�����ان، وحم����اول����ة ا����ش���ت���ب���دال���ه���ا ب��اإج��ت��م��اع��ات 

اإل��ك��رون��ي��ة، يف ال��وق��ت ال����ذي، اأك����دت ف��ي��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

باإ�شابتهم بفريو�س كورونا،  امل�شتبه  التوا�شل مع  جتنب 

�شخ�س  اأي  م��ع  م��ر  ع��ن  ت��ق��ل  ال  مب�شافة  واالإح��ت��ف��اظ 

االلكرونية  باملحافظ  واال�شتعا�شة  يعط�س،  اأو  ي�شعل 

بدل النقد، وم�شح االأ�شطح باملناديل الورقية املبللة قبل 

ا�شتخدامها.

ال��ردد يف طلب  اىل عدم  املوظفن  التعليمات  ودع��ت 

املغادرات واالإجازات يف حال اال�شتباه باالإ�شابة بفريو�س 

اإب��الغ  وكذلك  وامل��ر���س،  بالتعب  ال�شعور  عند  اأو  كورونا 

االإدارة عن اأية اأعرا�س تنف�شية لزميل اأو اأكرث يف العمل.

بالطاقة  االإل���ت���زام  ���ش��رورة  اىل  التعليمات  وا����ش���ارت 

العمل  ام��اك��ن  داخ���ل  امل��ت��اح��ة  للم�شاحات  االإ���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

وم����راع����اة ع����دم االك���ت���ظ���اظ ف��ي��ه��ا، ف��ي��م��ا اأك�����دت اه��م��ي��ة 

التوعية بالدوام املرن وتو�شيحه للموظفن، مع مراعاة 

للموظفن. ال�شحية  االو�شاع 

 الصحة تؤكد أهمية مراعاة الشروط الصحية في ظل 
العودة للعمل

 الصفدي ينعى وزير الخارجية 
االسبق ابو جابر

 الفايز ينعى عضو مجلس األعيان 
األسبق كامل ابو جابر

المفرق تختتم اسبوعها الثقافي 
االلكتروني وتحتفل بعيد االستقالل

 جرش:محاضرة توعوية عن االجراءات 
الوقائية من فيروس كورونا

االنباط-عمان  

ن���ع���ى وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة و�����ش����وؤون 

امل����غ����رب����ن اأمي�������ن ال�������ش���ف���دي ام�������س 

اجل���م���ع���ة، وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأ���ش��ب��ق 

انتقل  ال��ذي  جابر  اأب��و  كامل  الدكتور 

اإىل رحمته تعاىل ام�س.

ت��غ��ري��دة على  ال�����ش��ف��دي يف  وك��ت��ب 

فقيد  اهلل  “رحم  ت��وي��ر  على  ح�شابه 

ال��وط��ن االأخ ال��ك��ب��ري وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

الذي  اأبو جابر  كامل  الدكتور  االأ�شبق 

انتقل اإىل رحمته تعاىل اليوم«.

يف  ال��زم��الء  جميع  “با�شم  واأ���ض��اف 

ال��ف��ق��ي��د ق��ام��ة وطنية  اأن��ع��ى  ال������وزارة، 

ت���رك���ت ب�����ش��م��ات ���ش��اط��ع��ة ع��ل��ى م��دى 

ع��ق��ود م��ن خ��دم��ة اأردن���ن���ا االأب����ي. اأح��ر 

ال�شرب  اهلل  األهمهم  ل��ذوي��ه،  ال��ت��ع��ازي 

وال�شلوان.”

االنباط-عمان

في�شل  االأعيان  جمل�س  رئي�س  نعى 

ابو جابر،  االأ�شبق كامل  العن  الفايز، 

ام�����س  اهلل  رح���م���ة  اىل  ان���ت���ق���ل  ال������ذي 

اجل��م��ع��ة ب��ع��د ح��ي��اة ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��ط��اء 

ومليكه. لوطنه 

وق���ال ال��ف��اي��ز ان امل��رح��وم ال��دك��ت��ور 

ك���ام���ل اب����و ج���اب���ر ال�����ذي غ��ي��ب��ه امل���وت 

ال����ي����وم اجل���م���ع���ة، ه����و ق����ام����ة اردن����ي����ة 

واأك��ادمي��ي��ة،  وثقافية  �شيا�شية  ك��ب��رية 

وخدمه  وطنه  اج��ل  م��ن  الكثري  وق��دم 

باخال�س .

ان  وت����ع����اىل  ����ش���ب���ح���ان���ه  اهلل  ودع�������ا 

واه��ل��ه  ذوي���ه  وي��ل��ه��م  برحمته  يتغمده 

ال�شرب وال�شلوان .

االنباط-املفرق

اخ��ت��ت��م��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة امل��ف��رق 

ا�شبوعها  فعاليات  اخلمي�س،  م�شاء 

ال���ث���ق���ايف االل����ك����روين وال������ذي ج��اء 

����ش���م���ن ب���رن���ام���ج ال���ت���ك���ي���ف ال���ث���ق���ايف 

مل���واج���ه���ة ف���ريو����س ك����ورون����ا ب��ع��ن��وان 

)الثقافة عن قرب(.

وت�������ش���م���ن���ت ف���ع���ال���ي���ات االأ����ش���ب���وع 

ال��ث��ق��ايف ال��ت��ي اق��ي��م��ت ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة، 

ع��ي��د  “مهرجان  ب���ع���ن���وان  ف��ع��ال��ي��ة 

وال�شبعن”  الرابع  االردن  ا�شتقالل 

م��ن خ���الل اإط����الق ط���ائ���رات ورق��ي��ة 

����ش���وارع  يف  االأردن  اأع�������الم  ح��م��ل��ت 

التي  االع��الم  اىل  ا�شافة  املحافظة، 

زينت بيوت املواطنن وجمال�شها.

في�شل  املفرق  ثقافة  مدير  وق��ال 

ال�����ش��رح��ان ل��وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة 

اإىل  ه����دف  ال���ربن���ام���ج  ان  )ب�������را(، 

اإي�����ش��ال امل��ع��رف��ة واالب�����داع م��ن قلب 

احل��دث اىل امل��واط��ن يف ظ��ل احلجر 

امل���ن���زيل ورب��ط��ه��م ب��امل��ن��ج��ز وال��ف��ع��ل 

ال����ث����ق����ايف م����ب����ا�����ش����رة، ح����ي����ث الق����ت 

املتابعن،  قبل  من  تفاعال  العرو�س 

ا�شتملت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان  اىل  م�����ش��ريا 

ع��ل��ى ع���رو����س م��ب��ا���ش��رة ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 

الفي�شبوك  ���ش��ف��ح��ة  ع��رب  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

اخلا�شة مبديرية ثقافة املفرق.

ك����م����ا، ����ش���ه���دت امل���ح���اف���ظ���ة ب��ه��ذه 

امل���ن���ا����ش���ب���ة ح���ف���ال ك����ب����ريا الإط������الق 

املفرق  اأ�شاءت �شماء  النارية  االلعاب 

يف  املواطنن  بنفو�س  البهجة  وبعثت 

بها  مير  التي  ال�شعبة  الظروف  ظل 

العامل ب�شبب جائحة كورونا.

وت�����ش��م��ن اال���ش��ب��وع ع��ر���س اف��الم 

مفرقية(  )زنبقات  بعنوان  وثائقية 

مديرية   / الثقافة  وزارة  ان��ت��اج  م��ن 

؛   2017 ل�����ع�����ام  امل�����ف�����رق  ث����ق����اف����ة 

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ج���م���ع���ي���ة ال���ث���ق���اف���ة 

وال���ف���ن���ون ال���ب�������ش���ري���ة واالب���داع���ي���ة 

ت���ت���ح���دث ع����ن ع�����دد م����ن ال��ف��ن��ان��ن 

ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ن يف حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق، 

و�شلطت اال�شواء على ابرز اعمالهم 

واب���داع���ات���ه���م، م��ث��ل��م��ا حت���دث���ت ع��ن 

العظامات،  وذي���اب  حممد  الفنانن 

لل�شاعر  �شعرية  ق��راءات  اىل  ا�شافة 

حممد عيا العمو�س.

االنباط-وكاالت

مبحافظة  ب��رم��ا  �شباب  م��رك��ز  عقد 

جر�س ام�س اجلمعة، حما�شرة توعوية 

عن   )ZOOM(تطبيق خ��الل  م��ن 

االإج���������راءات ال���وق���ائ���ي���ة م���ن ف��ريو���س 

مب�شاركة  العمل  ع��ودة  ظل  يف  ك��ورون��ا 

عدد من اع�شاء املراكز ال�شبابية .

واك��������د م����دي����ر �����ش����ب����اب امل���ح���اف���ظ���ة 

املديرية  ان  العقيلن،  حمزه  الدكتور 

نفذت  ال�شبابية  مراكزها  خالل  ومن 

من  العديد  كورونا  ازم��ة  بداية  ومنذ 

عرب  احلوارية  واجلل�شات  املحا�شرات 

ت��ق��ن��ي��ات االت�������ش���ال ع���ن ب���ع���د، م�����ش��ريا 

ع��ل��ى  رك�����زت  امل���ح���ا����ش���رة  ه����ذه  ان  اىل 

اه��م��ي��ة ت��ك��ث��ي��ف االج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

واالحرازية خ�شو�شا بعد العودة اىل 

���ش��الم��ة اجلميع  ال��ع��م��ل ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 

واحلد من انت�شار الفريو�س .

من  حناتلة  خ��ال��د  امل��م��ر���س  وا���ش��ار 

فريق اال�شتق�شاء الوبائي اىل �شرورة 

االل�����ت�����زام واحل�������ذر وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي وم�����ش��اف��ة االم���ان 

م��ع اال���ش��خ��ا���س االخ���ري���ن، خ��ا���ش��ة يف 

اال�شواق وو�شائل النقل.

مو�شوع  على  الركيز  اهمية  وبن 

والتعقيم  الدائمة  ال�شخ�شية  النظافة 

ال����دائ����م يف امل���ك���ات���ب وام����اك����ن ال��ع��م��ل 

امل�شركة  اال���ش��ي��اء  ا���ش��ت��خ��دام  وجت��ن��ب 

مع االخرين.

 إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و 10 حاالت شفاء

 وزير األوقاف يدعو لاللتزام بالتعليمات الوقائية والصحية

 حملة صفحتك بيضاء تسدد الديون عن عائالت عفيفة بالعقبة

االنباط-عمان

حالتي  ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة 

العدد  لريتفع  اجلمعة،  ام�س  اململكة  يف 

اإىل  اجلائحة  بدء  منذ  لالإ�شابات  الكلي 

.730
���ش��ف��اء  10 ح�����االت  ت�����ش��ج��ي��ل  ك��م��ا مت 

ب��ح�����ش��ب امل��وج��ز االإع���الم���ي ال�����ش��ادر عن 

ت��وزع��ت  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ش��ة 

االأم��ري  م�شت�شفى  ح��االت يف   4 يلي:  كما 

امل��ل��ك��ة  م�شت�شفى  يف  ح����االت  و6  ح���م���زة، 

علياء.

اجلديتن  االإ�شابتن  اأن  املوجز  وبن 

ت����وزع����ت����ا ع���ل���ى ال���ن���ح���و االآت�����������ي: ح���ال���ة 

ق����ادم عرب  اأردين  غ���ري  ���ش��اح��ن��ة  ل�����ش��ائ��ق 

ح����دود ال��ع��م��ري، مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف��ق 

قادم  ملواطن  وحالة  املّتبع،  ال��ربوت��وك��ول 

من خارج اململكة وحتديدا من رو�شيا.

ف��ح�����ش��اً   3298 اإج������راء  اإىل  واأ�����ش����ار 

خمربّياً لهذا اليوم، لي�شبح اإجمايل عدد 

الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

وحتى االآن 180 األفا و119 فح�شا.

اأن  اإىل  االإع������الم������ي  امل����وج����ز  ول����ف����ت 

التزاماً  اليوم  �شهدت  اململكة  حمافظات 

ن�����ش��ب��ّي��اً ب���ق���رار ح��ظ��ر ال��ت��ج��ّول ال�����ش��ام��ل، 

امل��خ��ال��ف��ات مّت  وق��د مّت ت�شجيل ع��دد م��ن 

التعامل معها وفق اأحكام القانون.

م�شتخدمي  ع���دد  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 

اإىل  ارت���ف���ع  امل��م��ل��ك��ة  “اأمان” يف  ت��ط��ب��ي��ق 

قرابة 150 األف مواطن، وبن�شبة ارتفاع 

اإذ  �شاعة،   48 خ��الل  باملئة(   50( بلغت 

يعد التطبيق حالياً االأكرث ا�شتخداماً من 

على  اليومي  التحميل  م��ّرات  ع��دد  حيث 

متجر جوجل بالي داخل االأردن، و�شيتّم 

نظام  ع��ل��ى  اأّي����ام  خ���الل  التطبيق  ت��وف��ري 

م�شتخدمي  لتمكن  ا���س  او  اي  الت�شغيل 

اأجهزة ايفون من ا�شتخدامه.

املواطنن  جميع  ال�شحة  وزارة  ودعت 

الأهمّيته  ن��ظ��راً  التطبيق،  ا�شتخدام  اإىل 

يف ال��ت��ح��ذي��ر م���ن خم��ال��ط��ة االأ���ش��خ��ا���س 

امل�����ش��اب��ن، وخ�����ش��و���ش��ا يف ظ����ّل ال�����ش��م��اح 

لغالبّية القطاعات بالعمل.

االنباط-عمان
دع�������ا وزي���������ر االأوق��������������اف وال�����������ش�����وؤون 

وامل��ق��د���ش��ات االإ���ش��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

امل�شاجد  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اىل  اخل��الي��ل��ة، 

اجلمعة  ي��وم  يف  ال�شالة  اإىل  العودة  عند 

اأم��اك��ن  ت��ب��ق��ى  5 ح���زي���ران، وان  امل��ق��ب��ل��ة 

وذل��ك  وال�شكينة  والطماأنينة  للطهارة 

ب���االأخ���ذ ب��االح��ت��ي��اط��ات ال���الزم���ة وات��ب��اع 

االإج��������������راءات وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال���وق���ائ���ي���ة 

والتباعد اجل�شدي .

واأ�شاف اخلاليلة خالل اإلقائه خطبة 

احل�شن  امللك  م�شجد  يف  ام�س،  اجلمعة 

ث��راه، ان الوباء كان  بن طالل طيب اهلل 

يف ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري��ة م���وج���ودا، ك��ط��اع��ون 

عموا�س وكان من حكمة وحنكة عمرو بن 

بالفرار  اأم��ر  ان  ال��وق��ت،  ذل��ك  العا�س يف 

اإىل اجلبال لتفادي الوباء واالنتهاء منه.

العام  رم�شان  �شمنا  اأن��ن��ا  اإىل  واأ���ش��ار 

ن��واج��ه  ون��ح��ن  ا�شتثنائي  ب�شكل  احل���ايل 

االإ�شالم  ان  اإىل  العامل، الفتا  البالء كما 

كل  والطاعة يف  بال�شيام  يربطنا  ان  اأراد 

ينتهي  ال  ال�����ش��وم  وان  واالأي�����ام  ال�����ش��ه��ور 

به  ف��ق��ط  ب�شهر رم�����ش��ان وغ���ري م��رت��ب��ط 

ك��ان  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  ال��ن��ب��ي ���ش��ل��ى اهلل  واأن 

ي�شوم وقفة عرفة و6 من �شوال، ما يدل 

ع��ل��ى ان ال��ع��ب��ادة يف ك��ل ال�����ش��ه��ور واالي���ام 

ولي�شت فقط يف رم�شان.

وق���ال اخل��الي��ل��ة ي��ج��ب ع��ل��ى االإن�����ش��ان 

ب��ع��د  ث���ان���ي���ا  ل��ن��ف�����ش��ه ع����م����را  ي�����ش��ن��ع  ان 

وال�شرية  الطيب  احل�شن  بالذكر  وفاته، 

ن��ف�����ش��ه واف��ع��ال��ه  ي��ح��ا���ش��ب  واأن  ال��ع��ط��رة، 

واق���وال���ه وج���وارح���ه وان ي���رى م���اذا ق��دم 

يف رم�����ش��ان، الن���ه ي��ج��ب ان ي���رك اأث���را 

ك��ال��رب��ي��ع يف ���ش��ف��ائ��ه ون��ق��ائ��ه ف��ه��و �شهر 

فينا  ي��رك  ان  فيجب  والطهر،  ال�شفاء 

هذا االأثر.

بالدعاء  خطبته  االأوق��اف  وزير  وختم 

وال��وب��اء،  البالء  يرفع  اأن  تعاىل  اهلل  اإىل 

وان يحفظ االأردن وجاللة امللك عبداهلل 

يبارك  واأن  االأم���ن،  ع��ه��ده  ال��ث��اين وويل 

امل�شلحة  قواتنا  يحفظ  وان  جهودهم  يف 

- اجلي�س العربي واالأجهزة االأمنية وكل 

من بذل جهدا يف خدمة الوطن.

االنباط-العقبة

امل�شتحقة  الديون  بالعقبة  اإيجابي  عامل  مبادرة  �شددت 

ال��ع��ائ��الت العفيفة  ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن  ل��ل��م��ح��الت 

بتوفري  وم�شاعدتهم  عليهم  التخفيف  يف  منها  م�شاهمة 

)�شفحتك  حملة  �شمن  اليومية  احلياتية  احتياجاتهم 

بي�شاء(.

ت�شديد  مت  ان���ه  ال���رب���اع،  خ��ل��دون  امل���ب���ادرة  من�شق  وق���ال 

يف  العفيفة  اال���ش��ر  على  امل�شتحقة  ال��دي��ون  م��ن  جمموعة 

احلملة  اأن  اىل  م�����ش��ريا  ال��ع��ق��ب��ة،  مبحافظة  م��ن��اط��ق  ع��دة 

العائالت اال�شد حاجة، مثمنا تعاون وم�شاهمة  ا�شتهدفت 

اه��ل اخل��ري ل�شد ج��زء م��ن ه��ذه ال��دي��ون وق�����ش��اء ح��وائ��ج 

النا�س.

احتفاالت  م��ع  ت��زام��ن��ا  ج���اءت  ان احلملة  ال��رب��اع،  وب��ن 

اململكة بعيد اال�شتقالل، داعيا املقتدرين للم�شاهمة معهم 

اأو�شاع  تعي�س  التي  العفيفة  للعائالت  امل�شاعدة  بتقدمي 

العون  يد  بتقدمي  وامل��ب��ادرة  كورونا  جائحة  ظل  يف  �شعبة 

لهم .

واأك����د م�����ش��وؤول احل��م��ل��ة يف ال��ع��ق��ب��ة ح��م��زه ال�����ش��اك��ت، ان 

احلملة ت�شعى الإي�شال امل�شاعدات مل�شتحقيها من العائالت 

وموؤ�ش�شات  امل��ح��ل��ي  املجتمع  دور  اىل  الف��ت��ا  ف��ق��را،  اال���ش��د 

القطاع العام واخلا�س بدعم احلملة وم�شاندتها للو�شول 

جلميع العائالت العفيفة يف املحافظة.

30

املحلي
ال�سبت  2020/05/30
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الموعد المحطه رقم الرحله
02:25 جده RJ

02:30 الدوحه RJ

03:10 ديترويت- مونتلاير  RJ

05:15 جده RJ

05:30 بغداد RJ

06:45 العقبه RJ

07:00 تل ابيب RJ

08:00 القاهره RJ

08:00 دبي RJ

08:10 الرياض RJ

09:55 بصره RJ

10:10 برلين RJ

10:30 اربيل RJ

10:30 برشلونه RJ

10:45 الجزائر RJ

11:10 فرانكفورت RJ

11:10 لندن RJ

11:15 اسطنبول RJ

11:15 نيويورك RJ

11:30 الدوحه RJ

11:45 باريس RJ

12:00 ابو ظبي RJ

12:30 اثينا RJ

12:30 جده RJ

13:15 القاهره RJ

13:50 الكويت RJ

14:50 الرياض RJ
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العنوان - �شارع ا�شبيلية/ مقابل مطعم املهند�س /عمارة رقم 13 / الطابق الرابع

�أفقيا

 1- قاعدة بحرية امريكية بجزر هاواي 

�ضهدت معركة �ضخمة خالل �حلرب �لعاملية �لثانية –

 2- فرعون م�ضري – ع�شب –

 3- بئر عميقة – عا�ضمة �أوروبية – 

4- قلة �لنوم – �أر�ض خ�ضر�ء – 5- �إنق�ضم 

ن�شفني – �له �ل�ضم�ض عند �مل�ضريني –

 6- قوة �خللق و�لتوليد عند �ل�ضاعر �أو 

الكاتب – حيو�ن ال وجود له –

 7- خ�ضب – و�حد باالأجنبية – �ضتم – 

8- ح�ضون – �ضحري باالأجنبية –

 9- نوتة مو�ضيقية – ��ضم حمله ثالثة 

�أخوة ر�ضامني فرن�ضيني –

 10- طائر مائي

 عموديا

ً 1- بناء مميز يف �مارة دبي

 – 2- ميّر – دولة ��ضيوية 

– 3- ثرى – طائر من ف�ضيلة �لغربان – 
هالك وحلول �ل�ضر 

– 4- �أكلت �لطعام – دولة �أوروبية 
– 5- �ضمري منف�ضل – معيب – حرف 

نفي – 6- من عو��ضم �ليونان �لقدمية 

خربتها �حلروب و�لغزو�ت – قّدم ر�أ�ض 

مال – 7- ر�تب �ضهري – �لذي ياأتي من 

جانب �ليمني – 8- �آلة من خ�ضب تلف عليها 

�خليطان – من �أنو�ع �ملو�ضيقى –

 9- مفرد �أولياء – مو�ضيقي �يطايل ر�حل

 – 10- مدينة لبنانية يف �لبقاع

ولكن  ح��ول��ك،  ه��م  م��ن  حتفيز  ميكنك  �ل��ي��وم 

�الآن  �أه��د�ف��ك  الأن  �خلا�ضة  �حتياجاتك  تهمل  ال 

�لن�ضط  �أ���ض��ل��وب��ك  ق��ب��ل.  ذي  ع��ن  �أو���ض��ح  �أ�ضبحت 

م���ع���دي مل���ن ه���م ح���ول���ك وي��ل��ح��ظ��ه �الآخ��������رون. ال 

و�ال�ضتمتاع  باأفكارك  �الحتفال  مينع  �ضبب  يوجد 

ب��وق��ت��ك، ل��ك��ن ال ت���دع ه���ذ� ي��ت��ح��ول �إىل �ل��و���ض��ع 

�حلايل،  �لوقت  بال�ضحة يف  ت�ضعر  �أنت  �لطبيعي. 

لكن �لكثري من �حلياة �لرغدة قد يوؤذي �ضحتك.

قوية  و�الجتماعية  �لتنظيمية  م��ه��ار�ت��ك 

ع��ل��ى غ���ري �ل����ع����ادة، ف��ي��ج��ب �أن ت�����ض��ت��غ��ل ذل��ك 

�لعمل  تنجح يف  �ضوف  �الأمور.  على  لل�ضيطرة 

وخ�����ارج�����ه، وح���ت���ى يف ح���ي���ات���ك �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة، 

���ض��وف ي��ن��ت��ج ع���ن ن��ظ��رت��ك �ل���د�ف���ئ���ة ل��الأم��ور 

�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��و�ئ��د. ���ض��وف ي��ق��درك �ل��ن��ا���ض 

من  بع�ض  �إع���ادة  يف  فكر  مب���ودة.  ويعاملونك 

هذه �الأمور. رطان:

ب��ق��دوم��ه��ا منذ  ت��ن��ب��اأت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ل  �إن 

ف���رة ط��وي��ل��ة ت��ظ��ه��ر ت��دري��ج��ًي��ا وت��ت��ح��ول �إىل 

تلك  و�ج���ه  م�ضتحياًل.  ت��ف��ادي��ه��ا  وب���ات  و�ق���ع، 

ك��ان��ت  �أ����ض���رع وق����ت، ح��ت��ى و�إن  �ل��ت��ح��دي��ات يف 

تر�كمت  ذل��ك،  يف  تاأخرت  كلما  �ضعبة.  �ملهمة 

�ل��ع��ر�ق��ي��ل ووج���ب ع��ل��ي��ك م�����ض��اع��ف��ة �مل��ج��ه��ود 

لتجاوزها. 

عجب  وال  و�ل��ت��ف��اوؤل،  بالطاقة  مفعم  �أن��ت 

وبكفاءة  ب�ضرعة  ينجح  تو�جهه  �ضيء  ك��ل  �أن 

م��ن حولك  ك��ل  �إع��ج��اب  ج��ي��دة.  نتيجة  ويثمر 

بك و��ضح ويعزز من ثقتك بذ�تك. لكن �حذر 

�أو  ل��ل��غ��رور  �الأه����د�ف نتيجة  �ل��ت��م��ادي يف  م��ن 

�لكثري من �لتمحي�ض، الأن هذ� �حلظ �جليد 

�لو��ضح �ضرعان ما �ضيتحول �إىل �ضوء حظ. 

�����ض���ت���ج���م���ع ����ض���ج���اع���ت���ك م�����ن �أج�������ل حت��ق��ي��ق 

�مل�ضروعات �ملُعد لها منذ مدة ود�فع عن �أفكارك 

�ملت�ضككني.  على  تتغلب  حتى  �ل��ذ�ت��ي  بالتاأكيد 

�ضوف يتجاوب من حولك باإيجابية مع حما�ضك 

�ضحيح  ه��ذ�  �أك��ر.  ت�ضجيعك  يحاولون  و�ضوف 

ا بالن�ضبة حلياتك �لعاطفية. ال تخجل من  �أي�ضً

�إظهار هذ� �جلانب �ملكت�ضف حديًثا من ذ�تك – 

هكذ� يكون �لتقدم �إىل �الأمام. 

�ضوف تقابلك �لتحديات ب�ضورة متكررة ب�ضكل 

غري عادي �ليوم، م�ضببة لك �لكثري من �ل�ضغوط. 

رمبا يجب �أن تبتعد عن �لطريق �أحياًنا بداًل من 

حتمل م�ضئولية كل �ضيء. �ضوف ي�ضاعك هذ� على 

يف  خا�ضة  بحق،  �لهامة  لالأ�ضياء  طاقتك  توفري 

ا �أن تفكر يف �ضحتك، الأنه على  �لعمل. يجب �أي�ضً

�ملدى �لطويل لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ضتهلك 

كل قوتك يف مدة زمنية ق�ضرية. 

ت�����ض��ري كما  �ل��وق��ت �حل����ايل، �الأم�����ور ال  يف 

باأعباء  نف�ضك  ترهق  فاأنت  �الأنف�ض،  ت�ضتهيه 

و�أعمال كثرية حماواًل درء �ضوء �حلظ لديك، 

ق��وًي��ا. يجب  ت��اأث��رًي�  على �ضحتك  ي��وؤث��ر  مم��ا 

وقد  ت���دوم،  وال  تتغري  �الأم���ور  ب���اأن  تقتنع  �أن 

�الأح��ي��ان.  بع�ض  يف  �ل�����ض��يء  ح���دوث  ي�ضتحيل 

�الأمور  ت�ضري  قلياًل عندما ال  نف�ضك  رِفه عن 

كما تتوقع. 

ه��ن��اك م���ا ي��ع��وق��ك ع���ن �ل��ت��ق��دم يف �جت���اه 

�أهد�فك، فال تياأ�ض �أو تتوقع تلقي �لكثري من 

�ملو��ضاة من �أي �ضخ�ض. �ح�ضد قوتك و��ضتمر 

ك��ان الب��د من  و�إن  – حتى  �أح��الم��ك  تتبع  يف 

بت�ضرع  تت�ضرف  ال  �ل�����ض��يء.  بع�ض  تغيريها 

�مل�ضكلة  هذه  �إىل  �نظر  طاقتك.  على  وحافظ 

�أن���ه لن  �إجن���ازه���ا، وث���ق  ي��ج��ب  �أخ����رى  كمهمة 

يقف �أمامك �أي �ضيء. 

لتقوية  م��وؤي��ًد�  موقًفا  تبني  �ليوم  ميكنك 

�لرو�بط �الأ�ضرية، و�ضوف تتقبل عائلتك ذلك 

ب�����ض��دة يف خططك.  ب�����ض��ع��ادة و���ض��وف ت��دع��م��ك 

ا  �أي�ضً ي�ضتمر  �ضوف  �لعالقات  �لتعزيز يف  هذ� 

�ضخ�ض  من  تتقرب  قد  �لعاطفية.  حياتك  يف 

حم�����دد، ق���د ي��ن��ت��ج ع���ن ذل����ك ع���الق���ة ط��وي��ل��ة 

�ملدى. 

وذه��ن��ي متناغم  ب��دين  ت��و�زن  ف��رة  تعي�ض 

ا،  �أي�ضً �الأف��ق  عائق خارجي يف  الأي  وال ظهور 

بل على �لنقي�ض، غالبية حميطك ودي معك 

لكونك  ح��ال.  باأف�ضل  ت�ضري  وحياتك  وخ��دوم 

بكل  �لقيام  فباإمكانك  �أكر،  باحليوية  تتمتع 

تت�ضاءل  �أن  عليك  ذل��ك،  مع  فعله.  ترغب  ما 

�ضارت  �ذ�  لك  بالن�ضبة  �لو�ضع  �ضيكون  كيف 

�الأمور �أ�ضعب من �الآن.

هدفك  �أن  يبدو  �ملتغرية،  �لظروف  ب�ضبب 

خارج �ل�ضيطرة من جديد. ال يجب �أن ينتابك 

�لتفكري يف  ب��اإع��ادة  �ب���د�أ  �ل��ي��اأ���ض و�الإح���ب���اط؛ 

�مل���وق���ف ب��ت��م��ع��ن. ق���د ي���ك���ون جم����رد �ن��ط��ب��اع 

ومي���ك���ن ج��ع��ل �خل�������ض���ارة يف �أ����ض���ي���ق �حل����دود 

هذ�  يكن  مل  �ذ�  �ملنا�ضبة.  �الإج���ر�ء�ت  باتخاذ 

هو �لو�ضع، فتذكر �إن خمطط �لرحلة غايتك 

يف حد ذ�ته. 

����ض���وف حت�����ض��ل �ل����ي����وم ع���ل���ى �ل���ك���ث���ري م��ن 

�ل��ف��ري��ق  روح  �أن  ك��م��ا  �ل���ع���م���ل،  يف  �اله���ت���م���ام 

ذل��ك،  �أم��ك��ن  كلما  ف��ري��ق  يف  �ع��م��ل  ملحوظة. 

بعمل  ق��م  ب��ر�ح��ت��ك.  ت�ضعر  يجعلك  ه��ذ�  الأن 

���ض��يء غ��ري ع����ادي �ل��ي��وم م��ع �أ���ض��دق��ائ��ك. ما 

�أن��ت يف حالة مز�جية  �إق��ام��ة حفلة؟  ر�أي��ك يف 

�أي �ضيء. لكن ال ترهق  ُمل  جيدة وميكنك حًتَ

نف�ضك، و�إال ف�ضوف تعر�ض �ضحتك للخطر.

الأقوى  احلياة  مبعارك  ليفوز    

�آجللًا  �أو  عاجًا  �إن  ولكن  �لأ�للسللرع  �أو 

الذي يفوز هو من يعتقد اأنه ي�ستطيع.

 

املوت  حيز  على  اأجل�س  كاأنني    

وردي��ة  �سغرية  حبة  احل��ي��اة  وك���اأن 

الفكرة.  حيز  اأفقد  ل  كي  اأتناولها 

الكتابة  ���س��روط  م��ن  �سرط  ال��دق��ة 

واختزال احلياة اإىل ماأ�ساة خال�سة، 

منزلق اإىل الكذب. 

نفكر  التي  الأ�سياء  اأعجب  ما   

احلياة  ب��ن  امل�ساحة  تلك  يف  فيها 

اأعرتف  هو  له  حياة  ل  دونه  واملوت. 

ميلكه  ل  لأن��ه  له  حياة  ل  بذلك  يل 

عليه  احل�����س��ول  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ل��ي��ت��ن��ي 

لأهديه له.

زال ينب�س  الأمل يف داخلي ل    

باحلياة. 

 ح��ت��ى ت��ذل��ل م�����س��اع��ب ال��ع��م��ل 

تذلل  وكى  العمل  برب  عالقتك  ح�سن 

م�ساعب احلياة ح�سن عالقتك بربك.

 احلياة بكل ما فيها تقف دائًما 

املعنى  اتزان  بن  الو�سطية  حد  على 

و���س��ده م��ن ح��ب وك��ره وح��ق وباطل 

وعدل وظلم.

 اأحمل روحى على راحتي واألقى 

ت�سر  حياة  فاإّما  الردى  مهاوى  يف  بها 

ال�سديق واإّما ممات يغيظ العدا. 

اأبواب  وقلبي  مفتاح  احلياة  حيث 

يعرث  اأن  ل�سواك  اأري���د  ل  متفّرفة 

علّي. 

حكم

ا�صرتاحة
ال�سبت  2020/05/30
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بروك�سل - رويرتز

هوى الت�ضخم يف منطقة اليورو لأدنى 

�ضنوات تقريباً يف مايو  اأربع  م�ضتوياته يف 

اأي����ار ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الرت���ف���اع امللحوظ 

ت�ضببت  ال��ذي  الوقت  يف  الأغ��ذي��ة  لأ�ضعار 

الطلب  خف�ض  يف  جائحةكوفيد-19  فيه 

على الوقود وتراجع اأ�ضعار الطاقة.

وق��������ال م���ك���ت���ب اإح�������������ض������اءات الحت������اد 

اإن  ال��ي��وم اجلمعة،  ي��ورو���ض��ت��ات،  الأوروب���ي 

19 دول����ة ال��ت��ي  اأ���ض��ع��ار امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ن يف ال������

0.1% يف  ت�����ض��ت��خ��دم ال���ي���ورو ن��زل��ت ب��واق��ع 

مايو، مقارنة مع اأبريل وزادت 0.1% فقط 

على اأ�ضا�ض �ضنوي بعد ارتفاع بن�ضبة %0.3 

يف ال�ضهر املا�ضي.

وي��ت��م��ا���ض��ى رق���م ال��ت�����ض��خ��م، وه���و اأدن���ى 

2016، مع  ي��ون��ي��و  م��ن��ذ  ���ض��ن��وي  م�����ض��ت��وى 

م��ت��و���ض��ط ال��ت��وق��ع��ات يف ا���ض��ت��ط��اع ل��ل��راأي 

كما  اقت�ضادين.  خل��راء  روي��رز  اأج��رت��ه 

اأن���ه يجعل من��و الأ���ض��ع��ار ي���زداد ب��ع��دا عن 

هدف البنك املركزي الأوروبي ملعدل يقل 

املدى  باملئة على  اثنن  قليا فح�ضب عن 

املتو�ضط.

12% على  ال��ط��اق��ة  اأ���ض��ع��ار  وان��خ��ف�����ض��ت 

ارتفعت  بينما  اأيار،  مايو  يف  �ضنوي  اأ�ضا�ض 

 .%6.5 امل�����ض��ن��ع��ة  غ���ر  الأغ����ذي����ة  اأ����ض���ع���ار 

امل�ضنعة  ال��ط��اق��ة والأغ���ذي���ة غ��ر  وب���دون 

وال���ل���ذي���ن ي��ت�����ض��م��ان ب��ال��ت��ق��ل��ب ال�����ض��دي��د، 

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  عليه  يطلق  م��ع��ي��ار  وه���و 

عن  ويتابعه  الأ�ضا�ضي  الت�ضخم  الأوروبي 

بال�ضيا�ضة  املتعلقة  ق��رارات��ه  لت��خ��اذ  كثب 

اأ�ضا�ض  على   %1.1 الأ�ضعار  زادت  النقدية، 

����ض���ن���وي مب���ا مي���اث���ل ال���ت���وق���ع���ات وب��ن��ف�����ض 

الزيادة امل�ضجلة يف اأبريل.

طوكيو - رويرتز

ارت���ف���ع اإج���م���ايل اأج����ر راج���ي���ف م���ي���زرا، 

رئي�ض �ضندوق روؤية �ضوفت بنك لأكرث من 

مثليه يف ال�ضنة املالية املا�ضية ليبلغ قرابة 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ح��ت��ى  دولر،  م��ل��ي��ون   15

يف  لل�ضندوق  ال�ضعيف  الأداء  فيه  ت�ضبب 

دفع �ضوفت بنك اإىل تكبد خ�ضارة ت�ضغيلية 

13 مليار دولر. قيا�ضية بنحو 

الأج��ر  اأن  للمجموعة  اإف�����ض��اح  واأظ��ه��ر 

الأج�����ر  ي�����ض��م��ل  ي����ن  م���ل���ي���ار   1.6 ال���ب���ال���غ 

الأ�ضا�ضي ومكافاآت اأخرى.

فح�ضب،  الثاين  املركز  يف  الرقم  وياأتي 

جمموعة  لدى  العمليات  رئي�ض  اأجر  بعد 

ارتفع  الذي  كلوري  مار�ضيلو  بنك  �ضوفت 

17% اإىل 2.1 مليار ين.

وب���ي���ن���م���ا ي���ج���ري ت���ق���دمي ح�����زم اأج�����ور 

الأجانب،  التنفيذين  للم�ضوؤولن  كبرة 

ما�ضايو�ضي  التنفيذي  الرئي�ض  اأج��ر  ف��اإن 

 %9 بانخفا�ض  209 ماين ين،  بلغ  �ضون 

مقارنة مع العام ال�ضابق.

ن��ائ��ب  ف��ي�����ض��ر  رون  اأج������ر  وان���خ���ف�������ض 

يف  الكارثي  ال�ضتثمار  ومهند�ض  الرئي�ض 

التنفيذي  امل�ضوؤول  ك��ان  وال��ذي  ورك،  وي 

الأعلى اأجراً يف املجموعة يف ال�ضنة املالية 

680 مليون ين.  80% اإىل  ال�ضابقة، بن�ضبة 

واأ���ض��ب��ح رئ��ي�����ض ال��ع��م��ل��ي��ات ك��ل��وري رئي�ض 

ورك  ل����وي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الإدارة  جم��ل�����ض 

���ض��وف��ت بنك  ب��ه��ا  ت��ق��وم  اإع����ادة هيكلة  م��ع 

لل�ضركة.

رويرتز - هوجن كوجن

 ارت��ف��ع��ت اأ���ض��ع��ار ال��ذه��ب ي���وم اجل��م��ع��ة، 

ال��ت��ج��اري بن  ال��ت��وت��ر  ا�ضتمرار  م��ن  ب��دع��م 

ينتاب  بينما  وال�����ض��ن،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

احلذر املتعاملن يف ال�ضوق ترقبا لرد فعل 

ال�ضيني  ال��رمل��ان  م��واف��ق��ة  اإزاء  وا���ض��ن��ط��ن 

على قانون لاأمن القومي يف هوجن كوجن.

وارت��ف��ع ال��ذه��ب يف امل��ع��ام��ات ال��ف��وري��ة 

ل��اأوق��ي��ة  دولر   1725.01 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.4

بتوقيت   0937 ال�ضاعة  بحلول  )الأون�ضة( 

ج��ري��ن��ت�����ض. و���ض��ع��دت ال��ع��ق��ود الأم��ري��ك��ي��ة 

 1739.60 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.7 ل��ل��ذه��ب  الآج���ل���ة 

دولر لاأوقية.

ومن املتوقع اأن يعقد الرئي�ض الأمريكي 

دون���ال���د ت���رام���ب م���وؤمت���را ���ض��ح��ف��ي��ا ب�����ض��اأن 

اإدارته  ال�ضن يف الوقت الذي تتحرك فيه 

لل�ضغط على بكن ب�ضان تعاملها مع هوجن 

كوجن.

اأوف  بنك  لدى  املحللة  فو  �ضياو  وقالت 

�ضيتطلعون  ”النا�ض  اإنرنا�ضونال  ت�ضاينا 

لتوجيه لكي يروا ما اإذا كان ذلك قد يطلق 

اقت�ضادين  اأك��ر  ب��ن  الت�ضعيد  م��ن  امل��زي��د 

�ضيحر�ض  ت��رام��ب  خ��ط��اب  بعد  ال��ع��امل.  يف 

النا�ض على روؤية رد فعل ال�ضن.

اأ�ضعار  يدعم  قد  احلايل  التوتر  ”لكن 
املاذ  ب�ضبب و�ضعية  الوقت  الذهب لبع�ض 

الآمن والتحفيز يف اأنحاء العامل“.

وي��ح��ف��ز ت�����ض��اع��د ال��ت��وت��ر ب��ن ال��ولي��ات 

طلب  ع��ل��ى  امل�ضتثمرين  وال�����ض��ن  امل��ت��ح��دة 

امل��ع��دن ال����ذي ُي��ع��ت��ر م����اذا اآم���ن���ا، وال���ذي 

باأكرث  �ضهرية  زي���ادة  حتقيق  ���ض��وب  يتجه 

من اثنن باملئة.

خال  اآمن  كا�ضتثمار  الذهب  وُي�ضتخدم 

والقت�ضادية. ال�ضيا�ضية  ال�ضبابية  اأوقات 

ال��ذه��ب  اإن ج���اذب���ي���ة  وي���ق���ول حم��ل��ل��ون 

اإج�����راءات حتفيز  م��ن  اأك���رث  ال��دع��م  تتلقى 

غر م�ضبوقة تنفذها بنوك مركزية كرى 

عن  الناجم  القت�ضادي  ال�ضرر  من  للحد 

تف�ضي فرو�ض كورونا.

التضخم في منطقة اليورو يبلغ 
قاع 4 سنوات

رغم خسائر بـ13 مليار دوالر.. رئيس 
»سوفت بنك« يتقاضى ضعف راتبة

»كارل إيكان« يخسر ملياري دوالر 
بعد بيع أسهمة في “هيرتز«

الذهب يرتفع مع حذر باألسواق ترقبا 
لرد فعل ترامب بشأن هونج كونج

 ال�سبت   30 /  5  / 2020 

العربية-وكاالت

ال��واف��دة  العمالة  حت��وي��ات  ت��راج��ع��ت 

خال  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف 

لتبلغ   ،%4.1 بن�ضبة   2019 املا�ضي  ال��ع��ام 

مليار   117.9 مقابل  دولر،  مليار   113.1

 4.8 ب��ق��ي��م��ة  منخف�ضة   ،2018 يف  دولر 

انخفا�ض  وترة  اأعلى  وهي  دولر،  مليار 

خ���ال ت�����ض��ع��ة اأع�����وام ع��ل��ى الأق�����ل، وف��ق��ا 

.2011 للبيانات املتاحة منذ 

ووف�����ق�����ا ل��ت��ح��ل��ي��ل وح�������دة ال���ت���ق���اري���ر 

���ض��ج��ل��ت  “القت�ضادية”،  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف 

حتويات الأجانب يف دول اخلليج خال 

2019 اأدنى م�ضتوى منذ عام 2013 عندما 

يف  الأدن��ى  اأي  دولر،  مليار   92.1 �ضجلت 

�ضتة اأعوام )من 2014 حتى 2019(.

ويف 2019 تراجعت حتويات الأجانب 

يف اخل��ل��ي��ج ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

م��ل��ي��ار   1.5(  %1.2 ان��خ��ف�����ض��ت  ك��ان��ت  اإذ 

دولر( لتبلغ 118.7 مليار دولر يف 2017 

مقابل 120.2 مليار دولر يف 2016، بينما 

انخف�ضت 0.7% )0.8 مليار دولر( لتبلغ 

117.9 مليار دولر يف 2018.

ت��وا���ض��ل حت��وي��ات  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

الأجانب يف اخلليج تراجعها خال العام 

اقت�ضادات  اإغ��اق معظم  اجل��اري يف ظل 

مل��واج��ه��ة  ال���ع���امل، وم��ن��ه��ا دول اخل��ل��ي��ج، 

�ضينتج  م��ا  “كورونا”،  ف��رو���ض  ت��ف�����ض��ي 

اأو ت�ضريح  عنه بال�ضرورة خف�ض الأجور 

اأجنبية. عمالة 

الأجانب يف  تراجع حتويات  وتزامن 

دول اخلليج مع انخفا�ض حتوياتهم يف 

الرابع على  للعام   2019 ال�ضعودية خال 

مليار   2.9(  %8 انخف�ضت  حيث  التوايل، 

دولر،  م��ل��ي��ار   33.5 ن��ح��و  ل��ت��ب��ل��غ  دولر( 

مقابل 36.4 مليار دولر يف 2018.

وتعد حتويات الأجانب يف ال�ضعودية 

خال 2019 هي الأدنى منذ 2012 عندما 

الأدن����ى  اأي  دولر،  م��ل��ي��ار   33.4 ���ض��ج��ل��ت 

حتى   2013 )م����ن  اأع������وام  ���ض��ب��ع��ة  خ����ال 

.)2019

انخفا�ض حتويات  وترة  تعد  كذلك 

 2019 خ�����ال  ال�������ض���ع���ودي���ة  يف  الأج�����ان�����ب 

24 عاما، حيث  )-8%( هي الأدن��ى خال 

كانت قد تراجعت 11% خال 1995.

وان��خ��ف�����ض��ت حت���وي���ات الأج����ان����ب يف 

ال�ضعودية باأعلى قيمة )2.9 مليار دولر( 

ع��ل��ى الإط������اق، وف���ق ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��اح��ة 

املمتدة من 1994 حتى 2019.

ع����دد  اأن  ح�����دي�����ث  ت����ق����ري����ر  ورج����������ح 

ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  بع�ض  يف  ال�����ض��ك��ان 

ب��ن�����ض��ب��ة ت�ضل  ي��ن��خ��ف�����ض  ق���د  اخل��ل��ي��ج��ي 

ل��ع��م��ال  امل��ح��ت��م��ل  اخل�����روج  م���ع   %10 اإىل 

اأج���ان���ب ف���ق���دوا وظ��ائ��ف��ه��م ب�����ض��ب��ب اآث����ار 

الأن�ضطة  وتداعيات فرو�ض كورونا على 

ن�ضرته  ملا  وفقا  والقت�ضادية،  التجارية 

“بلومبرج«.
وبح�ضب التقرير ال�ضادر من اأك�ضفورد 

التي  اخل��ل��ي��ج،  ف���اإن دول  اإي��ك��ون��وم��ي��ك�����ض، 

متر بحالة ركود نتيجة عمليات الإغاق 

ك��ورون��ا  ف��رو���ض  ان��ت�����ض��ار  م��ن  للتخفيف 

اأ�ضعار النفط، ميكن  وتداعيات انخفا�ض 

اأن ت�ضهد انخفا�ضا يف التوظيف قد ي�ضل 

اإىل %13.

“اأك�ضفورد  ل���  وف��ق��ا  ال��ت��ق��ري��ر،  وت��وق��ع 

العمالة  ع���دد  ي��ب��ل��غ  اأن  اإيكونوميك�ض” 

نحو  ال�ضعودية  �ضتغادر  التي  الأجنبية، 

ع��ام��ل يف  األ���ف  ع��ام��ل و900  م��ل��ي��ون   1.7

الإمارات.

على  العتماد  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 

الوافدين يف القطاعات ال�ضعيفة  العمال 

�ضيقع  ال��وظ��ائ��ف  ف��ق��دان  ع���بء  اأن  يعني 

اأن��ه من  على ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات، لف��ت��ا اإىل 

ال���واف���دي���ن بعد  ن����زوح  ي����وؤدي  اأن  امل���رج���ح 

عدد  انخفا�ض  اإىل  ال�ضفر  قيود  تخفيف 

ال�ضكان بن�ضبة تراوح بن 4% يف ال�ضعودية 

وعمان ونحو 10% يف الإمارات وقطر.

العمالة،  مغادرة  اأن  التقرير  واأ���ض��اف 

وظ���ائ���ف���ه���ا  ����ض���ت���ف���ق���د  اأو  ف����ق����دت  ال����ت����ي 

���ض��ي��ك��ون ل���ه ب��ع�����ض ال���ع���واق���ب ال�����ض��ل��ب��ي��ة 

النق�ض  مثل  الرئي�ضة،  القطاعات  على 

على  الكبر  والعبء  العمالة  يف  املحتمل 

اأ�ضواق العقارات و�ضغوط اأ�ضعار حمتملة 

يف الفرة املقبلة.

�سنغافورة - رويرتز

ت���راج���ع���ت اأ����ض���ع���ار ال��ن��ف��ط اجل��م��ع��ة، 

انخفا�ض  اأول  ت�ضجيل  ���ض��وب  متجهة 

تفاقم  م��ع  اأ���ض��اب��ي��ع  خم�ضة  يف  اأ���ض��ب��وع��ي 

وال�ضن  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  التوتر 

على الأ�ضواق املالية العاملية.

ما  اأو  �ضنتا   43 ب��رن��ت  خ���ام  وت���راج���ع 

يعادل 1.2% اإىل 34.86 دولر للرميل. 

وب���ل���غ خ�����ام غ�����رب ت��ك�����ض��ا���ض ال��و���ض��ي��ط 

ل��ل��رم��ي��ل  دولر   33.14 الأم������رك������ي 

منخف�ضا 57 �ضنتا اأو ما يعادل %1.7.

ال��ق��ي��ا���ض��ي��ان �ضوب  وي��ت��ج��ه اخل���ام���ان 

�ضنوات،  يف  �ضهري  مك�ضب  اأك��ر  حتقيق 

تخفي�ضات  من  الدعم  الأ�ضعار  تلقى  اإذ 

ت��ع��ايف الطلب  ب�����ض��اأن  ل��اإن��ت��اج وت���ف���اوؤل 

بقيادة ال�ضن، وفقا ملا يقوله حمللون.

الو�ضيط  تك�ضا�ض  غ��رب  خ��ام  ومي�ضي 

76% يف  ب��ن�����ض��ب��ة  ال�������ض���ع���ود  م�������ض���ار  ع���ل���ى 

على  ال�ضهرية  مكا�ضبه  اأك��ر  وه��و  م��اي��و، 

الإطاق، بينما ربح برنت 38% وهو اأقوى 

ارتفاع �ضهري منذ مار�ض/اآذار 1999.

اإدارة  م��ن  ب��ي��ان��ات  اإن  حمللون  وق���ال 

م��ع��ل��وم��ات ال��ط��اق��ة الأم���رك���ي���ة، اأم�����ض 

النفط  خمزونات  اأن  اأظهرت  اخلمي�ض، 

اخل����ام ون�����واجت ال��ت��ق��ط��ر يف ال���ولي���ات 

املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  بقوة  ارتفعت  املتحدة 

فيما ظل الطلب على الوقود فاترا حتى 

يف الوقت الذي بداأت فيه عدة وليات يف 

رفع قيود على ال�ضفر فر�ضتها لحتواء 

جائحة فرو�ض كورونا.

وب����ال����ن����ظ����ر م���������ض����ت����ق����ب����ا، ����ض���رك���ز 

ب�ضاأن  حمادثات  نتيجة  على  املتعاملون 

البلدان  منظمة  بن  الإنتاج  تخفي�ضات 

من  وحلفاء  )اأوب��ك(  للبرول  امل�ضدرة 

با�ضم  املعروفة  املجموعة  رو�ضيا،  بينهم 

اأوبك+، يف الأ�ضبوع الثاين من يونيو.

وت��در���ض ال�����ض��ع��ودي��ة وب��ع�����ض اأع�����ض��اء 

اأوب����ك مت��دي��د خ��ف�����ض ق��ي��ا���ض��ي ل��اإن��ت��اج 

ي��وم��ي��ا بعد  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   9.7 ق����دره 

ي��ون��ي��و ل��ك��ن��ه��م مل ي���ن���ال���وا ب��ع��د ت��اأي��ي��د 

رو�ضيا.

تراجع بتحويالت الوافدين في الخليج 4% إلى
 113 مليار دوالر في 2019

أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات بين أميركا والصين

االتحاد األوروبي يقترح صندوقا حجمه 15 مليار يورو لدعم 
الشركات االستراتيجية

بروك�سل -رويرتز

تاأ�ضي�ض  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية  تقرح   

ي������ورو  م����ل����ي����ار   15 ح����ج����م����ه  ������ض�����ن�����دوق 

���ض��رك��ات  ل��ت��م��وي��ل  دولر(  م��ل��ي��ار   16.6(

ال�����ض��ع��ف بفعل  ي��ع��ري��ه��ا  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

اأزمة كوفيد-19.

ي���اأت���ي الق��������راح، ال�����ذي ي���ح���ت���اج اإىل 

م���واف���ق���ة ح���ك���وم���ات وم�����ض��رع��ي الحت����اد 

يف  ال�ضركات  اأ�ضبحت  اأن  بعد  الأوروب���ي، 

ا�ضتحواذ  بعرو�ض  مهددة  العامل  اأن��ح��اء 

الأ�ضهم  الأ���ض��ع��ار  انخفا�ض  م��ع  ع��دائ��ي��ة 

خال  اأق��ل  متويل  خ��ي��ارات  هناك  وباتت 

اأزمة فرو�ض كورونا.

امل��ف��و���ض املعني  ب��ري��ت��ون  وق���ال ت���ري 

بال�ضناعة خال موؤمتر �ضحفي اجلمعة 

ي�����ض��ري  ق����د  اجل����دي����د  ال�������ض���ن���دوق  اإن 

ح�ض�ضا اأو يعر�ض قرو�ضا على ال�ضركات 

الرعاية  مثل  قطاعات  يف  ال�ضراتيجية 

والتقنيات  وال��دف��اع  والف�ضاء  ال�ضحية 

للبيئة. وال�ضديقة  الرقمية 

بع�ض  تعر�ض  ب�����ض��اأن  امل��خ��اوف  وزادت 

مار�ض  يف  للتهديد  الأوروب��ي��ة  ال�ضركات 

الإدارة  اأن  ذك������رت  ت���ق���اري���ر  ب���ع���د  اآذار 

الأم��ري��ك��ي��ة ت���در����ض ال���دخ���ول يف ���ض��رك��ة 

اأمل��ان��ي��ا، وه���ي �ضركة  ك��ي��ورف��اك وم��ق��ره��ا 

م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة ج��دي��دة ق��د تخف�ض 

امل��ف��و���ض��ي��ة  وردت  ال���ل���ق���اح���ات.  ت��ك��ال��ي��ف 

مليون   80 مببلغ  تعهدت  ب��اأن  الأوروب��ي��ة 

يورو لكيورفاك.

وقال بريتون اإن الدعم املايل لاحتاد 

”يف  ���ض��رك��ات  الأوروب�������ي ق���د ي��ذه��ب اإىل 

لتوا�ضل  املال  راأ�ض  املزيد من  اإىل  حاجة 

اأي�����ض��ا  �ضي�ضمح  اأن����ه  م�ضيفا  تو�ضعها“ 

�ضركاء  م��ن  امل�ضاعدة  بتجنب  لل�ضركات 

غر مرغوب بهم.

م��ق��ارن��ة مع  �ضئيل  اجل��دي��د  وال�����ض��ن��دوق 

���ض��ن��ادي��ق ال�����رثوة ال�����ض��ي��ادي��ة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي 

مت��ل��ك م��ل��ي��ارات ال�������دولرات ل��ا���ض��ت��ث��م��ار يف 

�ضركات ا�ضراتيجية. لكن من املتوقع اأن يتم 

م�ضتثمرين  ج��ذب  ع��ر  امل��ال��ي��ة  ق��وت��ه  تعزيز 

من القطاع اخلا�ض مع �ضمانات.

اإن��ه  وت��ق��ول وثيقة ل��احت��اد الأوروب���ي 

وف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب���ي���ة 

�ضيتم  ال���ذي  ي���ورو،  م��ل��ي��ار   15 مبلغ  ف���اإن 

يدر  ”قد  املالية،  الأ�ضواق  من  اقرا�ضه 

ا�ضتثمارات ت�ضل اإىل 150 مليار يورو“ يف 

الفرة من 2021 اإىل 2027.

وال�������ض���ن���دوق ج����زء م���ن خ��ط��ة اأو����ض���ع 

نطاقا لاحتاد الأوروبي لدعم ال�ضركات 

التي يف حاجة اإىل دعم مايل لراأ�ض املال.

العربية-وكاالت

ت��خ��ل�����ض امل��ل��ي��اردي��ر »ك�����ارل اإي���ك���ان« من 

بخ�ضارة  »ه��رت��ز«  يف   %39 البالغة  ح�ضته 

ت��ق��دم��ت  ب��ع��دم��ا  دولر،  م���ل���ي���اري  ح�����وايل 

بطلب  الأمركية  ال�ضيارات  تاأجر  �ضركة 

حلمايتها من الإفا�ض الأ�ضبوع املا�ضي.

الأوراق  للجنة  ق��دم��ت  ل��وث��ائ��ق  ووف���ًق���ا 

امل���ال���ي���ة وال����ب����ور�����ض����ات الأم�����رك�����ي�����ة، ب���اع 

ال��ث��اث��اء  “اإيكان”  امل�����ض��ت��ث��م��ر  امل��ل��ي��اردي��ر 

55.3 م��ل��ي��ون �ضهم  ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  اأ���ض��ه��م��ه 

وقد  دولر،  مليون   40 ع��ن  يقل  م��ا  مقابل 

ق���در يف الإف�����ض��اح امل����ايل ال�����ض��اب��ق اإج��م��ايل 

1.88 مليار  اأ�ضهم ال�ضركة عند  اإنفاقه على 

عند  النهائية  خ�ضارته  يجعل  مم��ا  دولر، 

اأكرث من 1.8 مليار دولر.

ب�����ض��ب��ب  ل���اأ����ض���ف  “اإيكان”:  واأو�����ض����ح 

يف  ت�ضبب  ال���ذي   ”19- “كوفيد  ف��رو���ض 

ت���راج���ع ���ض��ري��ع وك��ب��ر ل��ل��غ��اي��ة يف ال�����ض��ف��ر، 

كبرة،  مالية  �ضعوبات  “هرتز”  واجهت 

الإدارة يف تقدمه بطلب  اأوؤي��د جمل�ض  واأن��ا 

للحماية من الإفا�ض.

ال�ضركة  قائًا: بعت مركزي يف  واأ�ضاف 

اأنني ل  بخ�ضارة كبرة، ولكن هذا ل يعني 

اأعتقد  “هرتز”،  مب�ضتقبل  م��وؤم��ن��ا  اأزال 

التي ت�ضمل  التنظيم  اإعادة  اأنه وفًقا خلطة 

مرة  “هرتز”  �ضت�ضبح  جديد،  مال  راأ���ض 

اأخرى �ضركة رائعة.



االنباط-وكاالت

قال اجلي�س ال�سوداين،ام�س اجلمعة، اإن االت�ساالت الدبلوما�سية 

مل تتوقف مع اإثيوبيا الحتواء التوتر احلدودي، حمذرا من اندالع 

حرب �ساملة بني البلدين

جاء ذلك يف ت�سريحات اأدىل بها للأنا�سول املتحدث با�سم اجلي�س 

العميد عامر حممد احل�سن، غداة مقتل �سابط �سوداين واإ�سابة 7 

جنود، جراء هجمات �سنتها ملي�سيا اإثيوبية م�سنودة بجي�س بلدها

وق���ال احل�����س��ن اإن االت�����س��االت ب��ني ال�����س��ودان واإث��ي��وب��ي��ا لتهدئة 

االأو�ساع على ال�سريط احلدودي مل تتوقف

اخل��رط��وم  يف  للدبلوما�سية  الفر�سة  اإع��ط��اء  ارت��اأي��ن��ا  واأ���س��اف: 

واأدي�س اأبابا، قبل اندالع احلرب ال�ساملة بني البلدين

واأو�سح اأن االعتداءات االأخرية على االأرا�سي ال�سودانية من قبل 

بني  �سابقة  التفاقيات  خمالف  عمل  االإثيوبية،  وامللي�سيا  اجلي�س 

البلدين

عليه  االتفاق  مت  ما  تنفيذ  اإىل  االإثيوبي  اجلانب  احل�سن،  ودع��ا 

���س��اب��ق��ا، ب�����س��اأن تر�سيم احل����دود ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وان��ت�����س��ار ق���وات من 

الطرفني على جانبي احلدود

ولفت اإىل اأن االأو�ساع على احلدود حاليا هادئة ب�سكل حذر

اأن تعزيزات ع�سكرية �سودانية  اإىل  واأ�سار املتحدث با�سم اجلي�س 

على احلدود ال�سرقية لي�ست بعيدة عن موقع االأحداث

 7 واإ���س��اب��ة  �سابط  ال�����س��وداين مقتل  اأع��ل��ن اجلي�س  واخل��م��ي�����س، 

3 مدنيني،  واإ���س��اب��ة  اإىل مقتل طفل  اإ�سافة  اآخ���ر،  وف��ق��دان  ج��ن��ود، 

جراء هجمات �سنتها ملي�سيا اإثيوبية م�سنودة بجي�س بلدها، خلل 

اليومني املا�سيني، على مناطق حدودية بني البلدين

اتهامات  االإث��ي��وب��ي ح��ول  م��ن اجل��ان��ب  ف��وري  تعليق  ومل ي�سدر 

اجلي�س ال�سوداين

ال���زراع���ي واحل�����س��اد  للمو�سم  االإع�����داد  ف���رات  ت�سهد  م��ا  وع����ادة 

بال�سودان يف املناطق احلدودية مع اإثيوبيا اخراقات وتعديات من 

بهدف  اأبابا؛  اأدي�س  �سلطات  �سيطرة  عن  خارجة  م�سلحة  ع�سابات 

اال�ستيلء على املوارد

ويف 21 م��اي��و/ اأي���ار اجل���اري، اأن��ه��ى وف��د ���س��وداين حكومي رفيع 

فيها  اأج��رى  اأي��ام،   4 ا�ستمرت  االإثيوبية،  للعا�سمة  زيارته  امل�ستوى 

مباحثات ب�ساأن ق�سية احلدود بني البلدين

اإن منطقة  بيان،  اخل��رط��وم يف  قالت حكومة  ال��زي��ارة،  ويف ختام 

الف�سقة على احلدود ال�سودانية االإثيوبية ظلت -منذ فرة طويلة- 

ت�سهد تعديات من قبل مواطنني وعنا�سر من ميل�سيا اإثيوبية، وال 

يوجد نزاع حول تبعيتها اإىل االأرا�سى ال�سودانية، كما اأن اإثيوبيا مل 

تّدِع مطلقا تبعية املنطقة لها

اأح��داث عنف  251 كم،  البالغ م�ساحتها  وت�سهد منطقة الف�سقة، 

بني مزارعني من اجلانبني خ�سو�سا يف مو�سم املطر ي�سقط خللها 

قتلى وجرحى

 إسرائيل تراقب بقلق تطور 
يخيفها في مصر

 الخرطوم: اتصاالت مستمرة مع إثيوبيا الحتواء التوتر الحدودي

االنباط-وكاالت

ديفين�س” االإ�سرائيلية  “اإ�سرائيل  ن�سرت جملة 

مقاال، قالت فيه اإن البحرية امل�سرية تتطور بوترية 

االإ�سرائيلية  البحرية  اأن  مو�سحة  و�سريعة،  �سرية 

غري راغبة يف حتديد االإجراء الذي تتخذه للتعامل 

معها

وقالت املجلة يف مقالها اإن املتحدث با�سم اجلي�س 

الق�سية،  ه��ذه  على  ال��رد  يف  يرغب  ال  االإ�سرائيلي 

اأن م�سر توا�سل تقوية قواتها البحرية،  مو�سحة 

عرب ترميم وبناء القواعد، وقريبا �ستطلق اأحوا�س 

حمليا،  انتجت  ط���رادات  باالإ�سكندرية  ال�سفن  بناء 

وهذه االأ�سلحة هدفها لي�س حماربة االإرهاب، بل هي 

معدة للحرب

املخابرات  لتقديرات  وفقا  ب��اأن��ه  املجلة  ون��وه��ت 

والكني�ست  للجمهور  املقدمة  ال�سنوية  االإ�سرائيلية 

واحلكومة فاإنه من غري املفر�س اأن تقع حرب بني 

م�سر واإ�سرائيل قريبا، حيث ت�سري معاهدة ال�سلم 

ب�سكل جيد، والتعاون االأمني مثمر

الدفاع  جي�س  يرف�س  باخت�سار،  اأن��ه  واأو�سحت 

االإ�سرائيلي االإجابة عن اأ�سئلة حول كيفية ا�ستعداده 

ملواجهة التهديدات البحرية امل�سرية

االنباط-وكاالت

دعا حنا عي�سى االأمني العام للهيئة االإ�سلمية 

االأمم  وامل��ق��د���س��ات،  ال��ق��د���س  لن�سرة  امل�سيحية 

املتحدة التخاذ التدابري اللزمة الفورية حلمل 

اإ�سرائيل، على الوقف الفوري مل�سادرتها االأرا�سي 

الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  امل�ستوطنات  واإقامتها 

املحتلة

عدم  اإىل  �سحايف  ت�سريح  يف  عي�سى  وطالب 

مدينة  يف  �سكاين  اأو  ج��غ��رايف  تغيري  اأي  اإج����راء 

اأو اأج����راء قد  ال��ق��د���س، واالم��ت��ن��اع ع��ن اأي عمل 

يكون من �ساأنه امل�سا�س بنتيجة مفاو�سات الو�سع 

النهائي للمدينة

�سيا�سة  على  تعتمد  اإ�سرائيل  اأن  على  و�سدد 

االأمر الواقع، والتي اأعلن املجتمع الدويل رف�سها 

اتفاقية  مثل  الدولية،  ال��ق��رارات  من  الكثري  يف 

االأ�سا�سي  وال��ن��ظ��ام   1949 ل�سنة  ال��راب��ع��ة  جنيف 

للمحكمة اجلنائية الدولية ل�سنة 1998م

اأع��م��االاً غري  اإ�سرائيل متار�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

دون  واال���س��ت��ي��ط��ان  ال��ق��د���س  كتهويد  م�����س��روع��ة 

االك��راث بقواعد القانون ال��دويل ، م�سيفا اإن 

بقاء الو�سع كما عليه االآن ي�سكل انتهاكا يوميا 

املواثيق  يف  عليها  املن�سو�س  للحقوق  وم�ستمرا 

الدولية، وي�سكل خرقا للقرارات الدولية ال�سادرة 

عن االأمم املتحدة

واأكد اأن االحتلل احلربي االإ�سرائيلي ملدينة 

القد�س ال يوؤدي اإىل نقل ال�سيادة للقوات املعتدية، 

الأن االحتلل موؤقت وحمدود االأجل ويجب اأن 

�سيادتها  اإىل  املحتلة  القد�س  ب��ع��ودة  اإم��ا  ينتهي 

الفل�سطينية االأ�سلية اأو بت�سوية النزاع بالطرق 

ال�سلمية التي حددها ميثاق االأمم املتحدة

ب�ساأن  ال��دويل  القانون  اأن قواعد  اإىل  واأ���س��ار 

االح��ت��لل الع�سكري ال ت��خ��ول دول���ة االح��ت��لل 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي اإال ���س��ل��ط��ات حم�����دودة م���ن اأج���ل 

متكينها من اإدارة االإقليم اخلا�سع ل�سيطرتها

االإج������راءات  ب����اأن جميع  ه���ذا يعني  واأ����س���اف 

�سلطات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  والت�سريعية  االإداري�����ة 

ال��واق��ع يف  االح��ت��لل االإ�سرائيلي لتغيري االأم��ر 

بطبيعة  ينطق  م��ا  وه��و  باطلة  املحتل  االإق��ل��ي��م 

احل����ال ع��ل��ى ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين مل��دي��ن��ة القد�س 

املحتلة

التي  ال��ق��رارات  ع�سرات  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

درت عن جمل�س االأم��ن ال��دويل تطالب فيها  �سُ

اإ�سرائيل بوجوب احرام القد�س، وكلها توؤكد اأن 

املدينة جزء ال يتجزاأ من االأرا���س��ي املحتلة عام 

تلك  بقية  على  يطبق  م��ا  عليها  ويطبق   ،1967

االأرا�سي

ب��ات��خ��اذ  امل���ت���ح���دة  االأمم  ع��ي�����س��ى،  وط����ال����ب 

اإ�سرائيل على  الفورية حلمل  اللزمة  التدابري 

واإقامتها  االأرا���س��ي  مل�سادرتها  ال��ف��وري  ال��وق��ف 

تغيري  اأي  اإج���راء  لعدم  باالإ�سافة  امل�ستوطنات، 

واالمتناع  القد�س  مدينة  يف  �سكاين  اأو  جغرايف 

عن اأي عمل اأو اأجراء قد يكون من �ساأنه امل�سا�س 

بنتيجة مفاو�سات الو�سع النهائي ملدينة القد�س

ج���دي���ر ذك�����ره اأن م��دي��ن��ة ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة 

يف  تتمثل  �سر�سة،  ا�ستيطانية  لهجمة  تتعر�س 

هدم العديد من منازل املدينة، وت�سريد �سكانها 

الفل�سطينيني، كما ت�ستمل على اال�ستيلء على 

بناء،  تراخي�س  اإ�سدار  وعدم  املواطنني،  اأرا�سي 

�سمن االإجراءات الرامية لتهويد املدينة، وطرد 

�سكانها االأ�سليني

مطالبات باجراءات أممية لوصف االستيطان

ينوي إبعاده ل6 أشهر ٠٠ االحتالل 
يفرج عن صبري ويبعده عن األقصى

قناة إسرائيلية: الهجوم السيبراني على 
شبكات المياه كاد أن يسبب  كارثة

االحتالل يرغم عائلة مقدسية 
على هدم منزلها في جبل المكبر 

 تويتر يستفز ترامب مجددا.. 
»يمّجد العنف«

 نتنياهو: سنضم 3٠% من مساحة الضفة إلسرائيل 

 الصين: لن نسمح ألمريكا بأخذ مجلس األمن 
»رهينة« في مسألة هونغ كونغ

االنباط-وكاالت

اأفرجت �سرطة االحتلل يف مركز الق�سلة ام�س اجلمعة عن رئي�س الهيئة اال�سلمية العليا 

وخطيب امل�سجد االأق�سى املبارك ال�سيخ عكرمة �سربي؛ ب�سرط االإبعاد عن امل�سجد االأق�سى 

ملدة اأ�سبوع، بتهمة ن�ساطه وم�ساركته مب�سريات يف مدينة القد�س املحتّلة

وذكر املحامي حمزة قطينة اأّن �سرطة االحتلل اأبلغت ال�سيخ �سربي خلل التحقيق نّية 

قائدها يف القد�س املحتّلة جتديد قرار اإبعاده عن امل�سجد االأق�سى ملدة ممكن اأن ت�سل اإىل 6 

اأ�سهر

وبنّي قطينة، يف حديثه لوكالة “�سفا”، اأّن �سرطة االحتلل �سّلمت ال�سيخ قبل االإفراج عنه 

ا�ستدعاء للمثول اأمامها يوم االأربعاء املقبل؛ لت�سّلم قرار االإبعاد عن امل�سجد االأق�سى

واأّكد املحامي على اأّن قرار االإبعاد “ظامل وتع�سفي، ويدل على كيفية ا�ستهداف االحتلل 

امل�سجد قبل دخ��ول االحتلل  ا ويخطب يف  81 عاماً يبلغ عمره  املقد�سية، لرجل  لل�سخ�سيات 

للقد�س، ويقوم بدوره الديني بامل�سجد االأق�سى واملدينة”

ا قرار االحتلل اإبعاد ال�سيخ عكرمة �سربي عن امل�سجد االأق�سى ال�سادر قبل  وانتهى موؤخراً

4 اأ�سهر

االأق�سى  امل�سجد  وخطيب  العليا  اال�سلمية  الهيئة  رئي�س  االحتلل  خمابرات  واعتقلت 

املبارك بعد ظهر اليوم من منزله يف حي ال�سوانة بالطور بالقد�س املحتلة

االنباط-وكاالت

قال رئي�س الهيئة الوطنية ال�سيربانية يف “اإ�سرائيل”، اإيغال اأونا، م�ساء اخلمي�س، اإن الهجوم 

املن�سوب الإيران على �سبكات املياه االإ�سرائيلية ال�سهر املا�سي كاد اأن يت�سبب يف كارثة

اأن الهدف احلقيقي  اأونا،  اإيغال  عن  اجلمعة،  ام�س  �سباح  ونقلت القناة العربية ال�”13”، 

من وراء الهجوم ال�سيرباين هو تعطيل البنية التحتية االأ�سا�سية ل�سبكات املياه يف “اإ�سرائيل”، 

حيث مت الهجوم ب�سكل من�سق ومنظم

اإي��ران،  اإىل  اأون��ا رف�س ن�سب الهجوم  اأن  االإل��ك��روين  القناة العربية على موقعها  واأك��دت 

“لو جنح الهجوم، لتعني علينا  اأن��ه  اإىل  “�سايرب تك”،  ال��دويل الرقمي  املوؤمتر  اأم��ام  م�سريا 

التعامل مع بع�س االأ�سرار التي حلقت بال�سكان وحتى نق�س املياه املوؤقت، اأو مزيج من الكلور 

اأو املواد الكيميائية االأخرى بجرعة خاطئة يف املياه ولكاد اأن يت�سبب بكارثة”

واأو�سح رئي�س الهيئة الوطنية ال�سيربانية يف “اإ�سرائيل”، اإيغال اأونا، اأن هذه هي املرة االأوىل 

التي ت�سهد فيها “اإ�سرائيل” �سيئا من هذا القبيل، حيث كان الهدف من الهجوم ال�سيرباين 

اإحلاق ال�سرر احلقيقي بالبنية التحتية للمياه، مقارنة بالهجمات التي ت�ستهدف تلف البيانات 

فح�سب.

االنباط-وكاالت

اأرغمت �سلطات االحتلل االإ�سرائيلي، عائلة يف بلدة جبل املكرب جنوب القد�س املحتلة، على 

هدم منزلها البالغة م�ساحته 85 مرا مربعا

�سلمتهم يف  القد�س  املنزل،باأن بلدية االحتلل يف  اأح��د م��لك  واأف���اد مو�سى ك�ساب ب�سري 

ال�ساد�س والع�سرين من ال�سهر املا�سي اإخطارا بهدم املنزل الذي بنته العائلة قبل 7 �سنوات، 

بحجة عدم الرخي�س وتابع اأن العائلة �سرعت ام�س بهدم املنزل املكون من طابق واحد، ويوؤوي 

6 اأفراد، م�ستعينة بجرافة خا�سة، جتنبا لدفع غرامات مالية للحتلل

من جانبه، قال اأمني حركة “فتح” يف جبل املكرب اإياد ب�سري، اإن �سلطات االحتلل توا�سل 

ت�سليم ع�سرات املنازل يف البلدة اإخطارات بالهدم بحجج وذرائع واهية، بهدف تهجري املقد�سيني

واأكد اأن “�سيا�سة الهدم التي تنفذها اأذرع االحتلل، لن تطم�س هويتنا املقد�سية، ونحن 

باقون يف اأر�سنا ولن نخرج منها”

االنباط-وكاالت

و�سع موقع توير اإ�سارة متجيد للعنف على تغريدة ن�سرها الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

ب�ساأن اأحداث مينيابولي�س، م�سريااً اإىل اأن التغريدة انتهكت قواعده اإال اأنه لن يزيلها

وقال املوقع اإن هذه التغريدة انتهكت قواعد توير ب�ساأن متجيد العنف. لكن توير قرر اأنه 

قد يكون من م�سلحة اجلمهور اأن تظل التغريدة متاحة

اأ�سود كان حمتجزا لدى  واندلعت اأعمال عنف يف مدينة مينيابولي�س يف اأعقاب وف��اة رجل 

ال�سرطة، ما اأجرب حاكم والية ميني�سوتا على ا�ستدعاء احلر�س الوطني لل�سيطرة على االأو�ساع

اأم��را تنفيذيا، بهدف مراجعة قانون يوفر منذ ف��رة طويلة  وّق��ع ترامب  وي��وم اخلمي�س، 

احلماية ل�سركات التوا�سل االجتماعي ومنها توير وفي�سبوك وذل��ك يف حماولة للتدخل يف 

القطاع يقول خرباء اإن من امل�ستبعد اأن متر دون تدقيق قانوين

الثلثاء، والأول مرة  املوقع، يوم  اأ�ساف  =ج��اء ذلك عقب هجوم ترامب على توير بعدما 

اإخطارا، اتخذ �سكل علمة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غري مدعومة بحدوث 

تزوير يف اقراع بالربيد. وينبه االإخطار القراء اإىل �سرورة التحقق من املن�سورات

االنباط-وكاالت

ق����ال رئ��ي�����س ال��������وزراء االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

بنيامني نتنياهو، اإن حكومته تعتزم �سم 

الغربية  ال�سفة  م�ساحة  من  باملائة   30

املحتلة، اإىل �سيادتها

واأ�����س����اف ن��ت��ن��ي��اه��و، يف م��ق��اب��ل��ة مع 

امل��ح��ل��ي��ة  ري�سون”  “ماكور  ���س��ح��ي��ف��ة 

“اإ�سرائيل  اإن  اجلمعة،  ام�����س  ن�سرتها 

من  باملائة   30 على  �سيادتها  �ستفر�س 

باملائة   50 يعادل  ما  اأو  ال�سفة  م�ساحة 

من املنطقة امل�سنفة )ج(”

متثل  “ج” وال��ت��ي  املنطقة  وتخ�سع 

ل�سيطرة  ال�سفة  م�ساحة  من  باملئة   60

اتفاقية  اإ�سرائيلية، وفق  واإداري��ة  اأمنية 

اأو�سلو الثانية 1995

ل�”�سفقة  طبقا  اأن���ه  نتنياهو  وذك���ر 

 4 م��دى  “على  ف��اإن��ه  القرن” املزعومة 

للفل�سطينيني  ي�سمح  ل��ن  ف��اإن��ه  �سنوات 

اأواالإ�سرائيليني بالبناء يف 50 باملائة من 

تفر�س  ل��ن  التي  )ج(  املنطقة  م�ساحة 

اإ�سرائيل �سيادتها عليها”

وال توجد اأي م�ستوطنات اإ�سرائيلية 

ق����ائ����م����ة يف امل����ن����اط����ق ال����ت����ي ���س��ي��م��ن��ع 

بح�سب  فيها،  البناء  من  الفل�سطينيني 

ال�سحيفة االإ�سرائيلية

واأ�سار نتنياهو، اأنه �سيطرح للت�سويت 

يف احل���ك���وم���ة وال��ك��ن��ي�����س��ت )ال����ربمل����ان( 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، م�����س��األ��ة ال�����س��م تنفيذا 

الت��ف��اق��ه االئ���ت���ليف م���ع وزي�����ر ال���دف���اع 

رئي�س الوزراء املناوب بيني غانت�س

�سيطرح  ك���ان  اإن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 

للت�سويت م�ساألة قيام دولة فل�سطينية 

ال�سفة  م�����س��اح��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة   70 ع��ل��ى 

بعد �سم 30 باملائة منها، قال نتنياهو: 

اأتوقع قرار من  اأمر منف�سل وال  “هذا 
احلكومة بهذا ال�ساأن”

واأ�����س����اف: “لن ي��ك��ون ه��ن��اك ق���رار 

اخلطة  تفا�سيل  ب�����س��اأن  احل��ك��وم��ة  م��ن 

وكما  اخلطة،  تبني  اأو  القرن(  )�سفقة 

قلت يف وا�سنطن فاأنا م�ستعد للتفاو�س 

خطة  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  الفل�سطينيني  م��ع 

)الرئي�س االأمريكي دونالد( ترامب”

ومنذ اأ�سهر تعكف جلنة اإ�سرائيلية-

اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى و���س��ع خ��رائ��ط املناطق 

ال���ت���ي ���س��ت�����س��م��ه��ا اإ����س���رائ���ي���ل ب��ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة ك��خ��ط��وة اأوىل ن��ح��و اع���راف 

اأمريكي بهذا ال�سم

و���س��ع  ا���س��ت��ك��م��ال  اإذا مت  م���ا  وح�����ول 

اخلرائط، قال نتنياهو: “لي�س بعد، ما 

زلنا نعمل عليها”

بدء  االإ�سرائيلية  احلكومة  وتعتزم 

يف  بال�سفة  امل�ستوطنات  �سم  اإج���راءات 

بح�سب  املقبل،  يوليو/متوز  من  االأول 

ت�سريحات �سابقة لنتنياهو

الرئي�س  اأع��ل��ن  امل��ا���س��ي،  واالأ����س���ب���وع 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم����م����ود ع���ب���ا����س، اأن����ه 

اأ���س��ب��ح يف ح����ّل م���ن ج��م��ي��ع االت��ف��اق��ات 

والتفاهمات مع احلكومتني االأمريكية 

االلتزامات  جميع  وم��ن  واالإ�سرائيلية، 

ردا  االأم��ن��ي��ة،  امل��رت��ب��ة عليها مب��ا فيها 

امل�ستوطنات  ���س��م  اإ���س��رائ��ي��ل  ن��ي��ة  ع��ل��ى 

بال�سفة الغربية

وك���ان���ت اإ����س���رائ���ي���ل اح��ت��ل��ت ال�����س��ف��ة 

ال�سرقية،  ال��ق��د���س  فيها  مب��ا  ال��غ��رب��ي��ة، 

وقطاع غزة عام 1967

ويف 28 يناير/ كانون الثاين املا�سي، 

“�سفقة  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 

اإقامة  تت�سمن  التي  املزعومة  القرن” 

اأرخ��ب��ي��ل  ���س��ورة  يف  فل�سطينية  دوي��ل��ة 

مدينة  وج��ع��ل  واأن���ف���اق،  ج�سور  تربطه 

القد�س عا�سمة غري مق�سمة الإ�سرائيل، 

واالأغوار حتت �سيطرة تل اأبيب

االنباط-وكاالت

وا�سنطن  اجل��م��ع��ة  ام  ب��ك��ني  اّت��ه��م��ت 

 ، ال����دويل رهينة  االأم����ن  ب��اأخ��ذ جمل�س 

وذلك بعد تقدمي الواليات املتحدة طلبااً 

القانون  م�����س��روع  ب�����س��اأن  اج��ت��م��اع  لعقد 

ال�����س��ي��ن��ي امل��ث��ري ل��ل��ج��دل ح����ول االأم����ن 

القومي يف هونغ كونغ

 وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 

ال�����س��ي��ن��ي جت�����او ل��ي��ج��ي��ان يف م���وؤمت���ر 

�سحايف: جمل�س االأمن لي�س اأداة ميكن 

ب��ه كما  اأن تتلعب  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 

اأخرى  ودول  ال�سني  ت�سمح  ولن  ت�ساء. 

تتم�سك بالعدالة على امل�ستوى الدويل، 

ب����اأن ت���اأخ���ذ ال���والي���ات امل��ت��ح��دة جمل�س 

االأمن رهينة لغاياتها اخلا�سة .

06

الدويل
ال�سبت  2020/05/30
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عوا�صم - وكاالت

�إىل  12 ع��امل��ي��ا  �مل�����ص��ن��ف��ة  ب���ر� ك��ف��ي��ت��وف��ا  ع����ادت 

لكنها  �ملفتوحة  فرن�صا  مالب�س  مرتدية  �مللعب 

ع����رت ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ف��وز ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة 

ع��ودة  م��ع  �خل��م��ي�����س  ي���وم  خ��ال�����ص��ة  ت�صيكية 

م���ن���اف�������ص���ات �ل���ت���ن�������س ت���دري���ج���ي���ا ب��ع��د 

�ل��ت��وق��ف ب�����ص��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. 

و�أق���ي���م���ت ب���ط���ول���ة ب������ر�غ، �ل��ت��ي 

ن��اف�����س ف��ي��ه��ا �أب�����رز �مل�����ص��ن��ف��ن 

و�مل�����ص��ن��ف��ات يف �ل��ب��الد، ب��دون 

ج��م��اه��ر م���ع �رت������د�ء ���ص��ب��ي��ة 

وف���ت���ي���ات �مل���الع���ب �ل���ق���ف���از�ت 

و�ل���ك���م���ام���ات. و�ل���ب���ط���ول���ة م��ن 

�إقامتها  يتم  �لتي  �مل�صابقات  �أوىل 

ب�صبب  م��ار���س/�آذ�ر  بد�ية  يف  �لن�صاط  تعليق  منذ 

بع�س  و�أقيمت  �لوباء.  الحتو�ء  �لعام  �لعزل  قيود 

�مل��ب��اري��ات �ال���ص��ت��ع��ر����ص��ي��ة ب���دون ج��م��اه��ر يف ع��دد 

بينما  �مل��ت��ح��دة  و�ل��والي��ات  �أمل��ان��ي��ا  �ل���دول مثل  م��ن 

مناطق  يف  �لفعاليات  من  �ملزيد  �إقامة  �ملقرر  من 

�ملقرر  م��ن  وك��ان  �ملقبلة.  �الأ���ص��اب��ي��ع  خ��الل  �أخ���رى 

�الأ���ص��ب��وع قبل  �مل��ف��ت��وح��ة ه���ذ�  ف��رن�����ص��ا  ت��ن��ط��ل��ق  �أن 

قد  كانت  تن�س  مالب�س  كفيتوفا  و�رتدت  تاأجيلها. 

�لكرى  �الأرب��ع  �لبطوالت  ث��اين  خلو�س  جهزتها 

ك��ارول��ي��ن��ا  مناف�صتها  ك��ف��ي��ت��وف��ا  ل��ل��م��و���ص��م.وق��اب��ل��ت 

�ل��ن��ه��ائ��ي ح��ي��ث  26 ع��امل��ي��ا يف  �مل�����ص��ن��ف��ة  م���وخ���وف���ا 

ت�����ص��اف��ح��ت��ا ب��امل�����ص��ارب ب���دال م���ن �الأي����دي.وف����ازت 

6-3 و6-3 على موخوفا يف مبار�ة تاأجلت  كفيتوفا 

ن����ادي �ل��ت��ن�����س يف �ل��ع��ا���ص��م��ة  ب�����ص��ب��ب �الأم����ط����ار يف 

. لت�صيكية �

 كفيتوفا تحرز لقب
 براغ للتنس

قر�ر  �نخاذ  يتم  ..�ن  �ملحرفن  �ندية  مع  �لقدم  ك��رة  �حت��اد  �جتماع  من  توقعنا 

عودة �لدوري من جديد بعد مو�فقة �جلهات �ل�صحية �ملخت�صة ..وت�صديد م�صتحقات 

�الندية �ملر�كمة على �الحتاد .. وتنفيذ بر�مج �الحتاد �ملتعلقة باملنتخبات ..وت�صديد 

..�ىل  وغ��ره��م  و�مل��درب��ن  �حل��ك��ام  ومقيمي  �مل��ب��اري��ات  وم��ر�ق��ب��ي  �حل��ك��ام  م�صتحقات 

من  �لعمل  تنظيم  و�ع��ادة  لالحتاد  �لد�خلي  �لبيت  ترتيب  مو�صوع  يف  �لبحث  جانب 

جديد بعد فرة طويلة من تعطل �الد�ء ..ب�صبب فرو�س كورونا �لذي �صاهم كثر� 

مبفاقمة �زمة كرة �لقدم �الردنية كثر� ..لكننا �صدقا مل نتوقع �بد� �ن يقوم �الحتاد 

وو�صعها يف ح�صن �حلكومة  �ل�صعبة  �ملالية  �زمته  ..برحيل  �الندية طبعا  مبو�فقة 

..لتنوب عنه بت�صديد حقوق �الندية �ملتعرثة ..!!

..ب���ان يتم �لطلب م��ن �الندية  �ل��ك��رة �ىل ه��ذ� �حل��د  ه��ل و�صلت �الم���ور يف �حت��اد 

�حلياة  �ع��ادة  ..وره��ن  لها  �مل��ايل  �لدعم  وتقدمي  �مل�صاعدة  �ل��وزر�ء لطلب  رئي�س  لقاء 

بتقدمي  �حلكومة  جت��اوب  ..مب��دى  �ل��دوري  مناف�صات  �نطالق  خ��الل  من  للمالعب 

�لدعم من �صندوق همة وطن �و غره ..بعد �ن و�صل �حلال باالندية �ىل هذ� �لو�صع 

�ملزري ..؟ هل فعال و�صل �حتاد �لكرة �ىل مرحلة مل يعد من خاللها قادر على تنفيذ 

�ب�صط بر�جمه وهي �لبطوالت �لر�صمية �ال بعد �ن ينال دعم �حلكومة ..؟ وهل يعجز 

�لكبر  �لر�تب  تاأمن  �الحتاد  ي�صتطيع  �لذي  �لوقت  .. يف  �الندية  �نقاذ  �الحتاد عن 

�ملنتخب منذ  �لوطني فيتال وم�صاعده رغم توقف تدريبات  للمنتخب  �لفني  للمدير 

بانتظام  رو�تبهما  يتقا�صيان  ذلك  ورغ��م  بلدهما  �ىل  و�مل�صاعد  �مل��درب  و�صفر  �الزم��ة 

ودون م�صاكل تذكر  ..؟؟ 

و�ن كنا فعال ن�صفق على و�صع �الندية �ل�صعب ..و�لتي و�صلت �ىل مرحلة كبرة 

من �لتعرث مل تعد من خاللها قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �لالعبن ..فماذ� 

نقول عن �حتاد �لكرة �لذي �و�صل �للعبة �ىل هذ� �لو�صع �ل�صعب �لذي متر به حاليا 

بقر�ر�ته غر �ملنطقية ..ومنها تاأخر �نطالق �ملو�صم �لكروي ال�صهر طويلة ..و�لذي 

�صاهم بارباك �الندية يف طريقة تعاملها مع �لالعبن �ملحرفن �ىل جانب حرمان 

�لذي مت على م�صتوى  �لوحيد  ..يف قر�ر هو  �ملثرة  �لكروية  �ملناف�صات  �جلمهور من 

بالبحث عن  �لفرة  تلك  يبادر �الحتاد خالل  �ن  ..دون  �لعامل  �لكروية يف  �لدوريات 

�لعطاء  م��ن  �صنن  بعد  دوره  ع��ن  �ل�صابق  �ل��د�ع��م  تخلي  بعد  الن�صطته  جديد  د�ع��م 

كرتنا  به  �لذي متر  �ل�صعب  �لو�صع  �ىل  �المور  باي�صال  �صاهم كثر�  �لذي  ...�الم��ر 

�الردنية ..!!

و��صح متاما �ن �المور يف �حتاد كرة �لقدم باتت معقدة و�صعبة وغر �صحية ..وهو 

م�صاعب  ت��و�ج��ه  �لتي  �الردن��ي��ة  �ل��ق��دم  ك��رة  م�صتقبل  على  �صلبا  ينعك�س  �صوف  و�صع 

باعتبارها  يوؤثر على �الندية  �لذي �صوف  ..�المر  بانها و�جهتها قبل ذلك  ..ال نذكر 

�ل�صرف  مو��صلة  على  قادرة  غر  �صت�صبح  و�نها  �صيما  ال  �لوطنية  ملنتخباتنا  �لر�فد 

يتم  ..�ن مل  �ملحك  �لظروف ما يجعل كرتنا تقف على  تلك  كلها يف ظل  على فرقها 

معاجلة و�صع �الحتاد با�صتقطاب وجوه جديدة خبرة قادرة على جلب �ال�صتثمار�ت 

�ملالية و�نعا�س �صندوق �الحتاد �ملتعرث ..و�ال على جمل�س �الد�رة �لتفكر ب�صكل جاد 

يف �ال�صتقالة وترك �ملجال الد�رة جديدة تنقذ �لكرة �الردنية من �لو�قع �ملوؤمل �لذي 

متر به �الن ...!!

عوني فريج

 كرتنا .. تستنجد
 بالحكومة  !!

 تفكير بنقل نهائي أوروبا
 من تركيا

 إلغاء سباقي بريطانيا وأستراليا 
للدراجات النارية

 
عوا�صم - وكاالت

ك�صفت تقارير �صحفية بريطانية، 

نهائي  ن��ق��ل  �حتمالية  ع��ن  �جل��م��ع��ة، 

�أب��ط��ال �أوروب����ا ه��ذ� �ل��ع��ام من  دوري 

�إ�صطنبول.

�إ�صطنبول  تكافح  �أن  �ملتوقع  ومن   

�حل��دث،  ��صت�صافة  تكلفة  لتعوي�س 

�مل�صجعن  �صفر  ع��دم  ظ��ل  يف  خا�صة 

�صحيفة  وبح�صب  �مل��ب��ار�ة.  حل�صور 

ف��اإن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة،  “�الإندبندنت” 
�مل�صيفة  �ملدينة  بن  حمادثات  هناك 

“يويفا”، يف هذ�  و�الحت��اد �الأوروب��ي 

�صيحرم  �جلمهور  غياب  الأن  �ل�صاأن؛ 

�أي ع���ائ���د�ت. �ل��رك��ي��ة م���ن  �مل��دي��ن��ة 

وي�����ر�ق�����ب �مل���������ص����وؤول����ون ب���ا����ص���ت���م���ر�ر 

�جل��وي،  بال�صفر  �ملتعلقة  �ل��ت��ط��ور�ت 

�صت�صطر  �لتي  �مل��ب��اري��ات  م��ع  خا�صة 

�ل����ف����رق خل��و���ص��ه��ا خ������ارج ب��ل��د�ن��ه��ا.

و�أو����ص���ح �ل��ت��ق��ري��ر �أن �مل���دن �الأمل��ان��ي��ة 

و�ل���ع���ا����ص���م���ة �ل���رت���غ���ال���ي���ة ل�����ص��ب��ون��ة 

ال�صت�صافة  ممكنة  كخيار�ت  طرحت 

�لنهائية. �ملبار�ة 

 
عوا�صم - وكاالت

�أع������ل������ن م���ن���ظ���م���و ب����ط����ول����ة �ل����ع����امل 

�إلغاء جائزتي  للدر�جات �لنارية �جلمعة 

تبعات  ب�صبب  و�أ�صر�ليا،  �ملتحدة  �ململكة 

فرو�س كورونا �مل�صتجد.و�أو�صح �الحتاد 

عر  بيان  يف  �لنارية  للدر�جات  �ل��دويل 

موقعه �اللكروين، �ن “�لتف�صي �حلايل 

�جلدول  على  ب�صببه  و�لتغير�ت  للوباء 

من  وك���ان  �ل�صباقن”.  �إل��غ��اء  �إىل  دف��ع��ا 

�لكرى  بريطانيا  جائزة  تقام  �أن  �ملقرر 

يف �الأ���ص��ب��وع �الأخ����ر م��ن �آب/�أغ�����ص��ط�����س 

ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ���ص��ي��ل��ف��ر���ص��ت��ون، يف ح��ن ك��ان 

ت�صرين   25 يف  مقرر�ً  �الأ�صر�يل  �ل�صباق 

�أّن  �إىل  و�أ����ص���ار �الحت����اد  �الأول/�أك���ت���وب���ر. 

بطولة  عن  �صيغيب  �لريطاين  �ل�صباق 

 70 �أكرث من  �الأوىل منذ  “للمرة  �لعامل 

�إىل  “كوفيد-19”  وب���اء  و�أّدى  عاماً”. 

�لريا�صية  �ل��ن�����ص��اط��ات  خم��ت��ل��ف  جت��م��ي��د 

ح���ول �ل��ع��امل �ع��ت��ب��ار�ً م��ن �آذ�ر/م����ار�����س 

�لدر�جات  بطولة  جدول  وتاأثر  �ملا�صي. 

�إذ  �لنارية ب�صكل كبر بتف�صي �لفرو�س، 

 3 وموتو   2 موتو  فئتي  مناف�صات  �أقيمت 

فقط �صمن �ملرحلة �الأوىل من �لبطولة 

تتم  ق���ط���ر، ومل  ل��و���ص��ي��ل يف  ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى 

�إقامة �أي �صباق منذ ذلك �حلن.

 
 مدريد - وكاالت

�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ري��ا���ص��ة ب��احل��ك��وم��ة 

ر�صمًيا  �لليجا  عودة  �جلمعة،  �الإ�صبانية، 

بعد  �مل��ق��ب��ل،  ي���ون���ي���و/ح���زي���ر�ن   11 ي����وم 

توقف د�م 3 �أ�صهر ب�صبب جائحة فرو�س 

ر�صمي:  بيان  يف  �لهيئة  وقالت  ك��ورون��ا. 

يوم �خلمي�س 11  �صتقام  �الأوىل  “�ملبار�ة 
ثم  بيتي�س،  وري���ال  �إ�صبيلية  ب��ن  يونيو 

تعود �ملناف�صات يف عطلة نهاية �الأ�صبوع، 

“�صتقام  و�أو���ص��ح��ت:   .”14 و   13 يومي 

�عتماًد�  متوقع  ب�صكل  �الأخ��رة  �جلولة 

على تطور �لوباء، يومي 18 و19 يوليو/

�الثنن،  ي��وم  تخ�صي�س  متوز”.وتقرر 

�ال�صتثنائية.و�إليكم  �مل��ب��اري��ات  الإق��ام��ة 

لر�صلونة  �ملتبقية  �مل��ب��اري��ات  م��و�ع��ي��د 

مكة  )ت��وق��ي��ت  �لليجا  م��دري��د يف  وري���ال 

�ملكرمة(:

28: ري���ال م��دري��د و�إي���ب���ار -  �جل��ول��ة 

�الأحد 14 يونيو �ل�صاعة 11 م�صاًء

 15  م��اي��ورك��ا وب��ر���ص��ل��ون��ة - �الث���ن���ن 

10 ون�صف م�صاًء يونيو �ل�صاعة 

وفالن�صيا  م��دري��د  ري���ال   :29 �جل��ول��ة 

ون�صف   10 �ل�صاعة  يونيو   17 �الأربعاء   -

م�صاًء

 18 �خلمي�س   - وليجاني�س  بر�صلونة 

8 ون�صف م�صاًء يونيو �ل�صاعة 

�جل��ول��ة 30 :ري���ال ���ص��و���ص��ي��د�د وري��ال 

 6 �ل�����ص��اع��ة  ي��ون��ي��و   20 �ل�صبت   - م��دري��د 

م�صاًء

�إ�صبيلية وبر�صلونة - �الأحد 21 يونيو 

11 م�صاًء �ل�صاعة 

بلباو  و�أتلتيك  بر�صلونة   :31 �جلولة 

ون�صف   10 �ل�صاعة  يونيو   24 �الأربعاء   -

م�صاًء

 25 ريال مدريد ومايوركا - �خلمي�س 

10 ون�صف م�صاًء يونيو �ل�صاعة 

32: �صيلتا فيجو وبر�صلونة -  �جلولة 

6 م�صاًء 27 يونيو �ل�صاعة  �ل�صبت 

 28 �الأح��د   - وري��ال مدريد  �إ�صبانيول 

8 ون�صف م�صاًء يونيو �ل�صاعة 

و�أت��ل��ت��ي��ك��و  ب��ر���ص��ل��ون��ة   :33 �جل����ول����ة 

 8 �ل�صاعة  يونيو   30 �لثالثاء   - مدريد 

م�صاًء ون�صف 

ري���ال م��دري��د وخ��ي��ت��ايف - �الأرب���ع���اء 1 

10 ون�صف م�صاًء يوليو �ل�صاعة 

34: ف��ي��اري��ال وب��ر���ص��ل��ون��ة -  �جل��ول��ة 

10 ون�����ص��ف  �ل�����ص��اع��ة  3 ي��ول��ي��و  �جل��م��ع��ة 

م�صاًء

�ل�صبت   - مدريد  وريال  بلباو  �أتلتيك 

4 يوليو �ل�صاعة 6 م�صاًء

35: ري���ال م��دري��د و�أالف��ي�����س  �جل��ول��ة 

ون�صف   10 �ل�صاعة  يوليو   7 �لثالثاء   -

م�صاًء

ب��ر���ص��ل��ون��ة و�إ���ص��ب��ان��ي��ول - �الأرب���ع���اء 8 

10 ون�صف م�صاًء يوليو �ل�صاعة 

مدريد  وري���ال  غرناطة   :36 �جل��ول��ة 

ون�صف   10 �ل�صاعة  يوليو   10 �جلمعة   -

م�صاًء

 11 �ل�صبت   - وبر�صلونة  �ل��ول��ي��د  بلد 

8 ون�صف م�صاًء يوليو �ل�صاعة 

 - و�أو�صا�صونا  بر�صلونة   :37 �جل��ول��ة 

ون�صف   10 �ل�صاعة  يوليو   15 �الأرب��ع��اء 

م�صاًء

 15 �الأربعاء   - وفياريال  مدريد  ريال 

10 ون�صف م�صاًء يوليو �ل�صاعة 

�أالف��ي�����س وب��ر���ص��ل��ون��ة -   :38 �جل���ول���ة 

ون�����ص��ف   10 �ل�����ص��اع��ة  ي��ول��ي��و   19 �الأح�����د 

م�صاًء

 19 �الأح��د   - ليجاني�س وري��ال مدريد 

10 ون�صف م�صاًء يوليو �ل�صاعة 

 
روما - وكاالت

العب  خ�صرة،  �صامي  �الأمل���اين  ك�صف 

خ����ط و�����ص����ط ي���وف���ن���ت���و����س، م���وق���ف���ه م��ن 

يف  �لعجوز  �ل�صيدة  �صفوف  عن  �لرحيل 

�ل��ف��رة �مل��ق��ب��ل��ة. و�رت���ب���ط خ�����ص��رة )33 

ع��اًم��ا( مب��غ��ادرة ي��وف��ن��ت��و���س، خ��ا���ص��ة �أن��ه 

م��ق��ب��ل ع��ل��ى �ل��ع��ام �الأخ����ر يف ع��ق��ده مع 

�لنادي.

وق������ال خ�������ص���رة، ع����ر ح�����ص��اب��ه ع��ل��ى 

ع��ام  ح��ت��ى  ع��ق��د  “لدي  “�إن�صتجر�م”: 
ي��وف��ن��ت��و���س  يف  ب��ال��ر���ص��ا  و�أ����ص���ع���ر   ،2021

جائع  و�أن��ا  ق��وي  لفريق  �ألعب  و�إيطاليا، 

ب�صحة  �أن����ا  “�الآن  و�أ�����ص����اف:  للفوز”. 

وحالة بدنية جيدة و�أريد �لفوز بالعديد 

م��ن �ل��ب��ط��والت ه��ن��ا، ال �أف��ه��م مل���اذ� يجب 

حتٍد  ع��ن  �لبحث  �أو  �لفريق  تغير  علّي 

�أل��ق��اب   4 ب��� خ�صرة  �صامي  وت���وج  �آخر”. 

�إي��ط��ال��ي��ا، خالل  ك��اأ���س  �إي��ط��ايل و3  دوري 

فرة �رتد�ئه قمي�س �ل�صيدة �لعجوز.

تحديد مواعيد مباريات برشلونة والريال  

 خضيرة لن يترك يوفنتوس

 بايرن أمام امتحان سهل لالقتراب من اللقب
 
برلني - وكاالت

ن���ح���و ل��ق��ب  ب���ق���وة  �أن ����ص���ق ط���ري���ق���ه  ب���ع���د 

ث���ام���ن ت���و�ل���ي���ا يف �ل��������دوري �المل�������اين ل��ك��رة 

�ل���ق���دم، ي�����ص��ت��ق��ب��ل ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ �ل�����ص��ب��ت 

يف �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ا���ص��ع��ة و�ل��ع�����ص��ري��ن ف��ورت��ون��ا 

ب��ال��ه��ب��وط. م��ن جانبه،  �مل��ه��دد  دو���ص��ل��دورف 

ي��اأم��ل �ل��و���ص��ي��ف دورمت���ون���د ت��ع��وي�����س خيبة 

�صيفا  يحل  عندما  �ل��ب��اف��اري  �أم���ام  �صقوطه 

�الح����د ع��ل��ى م��ت��ذي��ل �ل��رت��ي��ب ب����ادرب����ورن.  

بعد  �صريع  تعوي�س  عن  دورمت��ون��د  ويبحث 

���ص��ق��وط��ه �مل���وج���ع ع��ل��ى �ر����ص���ه �م�����ام ب��اي��رن 

�لثامنة  �ملرحلة  �فتتاح  يف  �صفر-1  ميونيخ 

و�ل��ع�����ص��ري��ن، وت��ال���ص��ي ح��ظ��وظ��ه �مل��ن��ط��ق��ي��ة 

ب���ان���ز�ل ب��اي��رن ع��ن ع��ر���ص��ه، ن��ظ��ر� الب��ت��ع��اده 

ع��ن��ه ب���ف���ارق ���ص��ب��ع ن��ق��اط ق��ب��ل ���ص��ت م��ر�ح��ل 

ع��ل��ى خ���ت���ام �ل��������دوري. و�ف���ت���ق���د دورمت���ون���د 

“�صيغنال  ملعب  على  �ملتفانية  جل��م��اه��ره 

“كال�صيكر”،  �لدوري  قمة  �يدونا بارك” يف 

دون  �لبوند�صليغا  م��ب��اري��ات  �ق��ام��ة  ظ��ل  يف 

�صهرين  لنحو  ق�صرية  �ج���ازة  بعد  جماهر 

�آم��ال  �مل�صتجد.وعن  كورونا  فرو�س  ب�صبب 

�ل�صوي�صري  ق��ال   ، ببايرن  باللحاق  فريقه 

ل��و���ص��ي��ان ف��اف��ر م���درب ب��ورو���ص��ي��ا دورمت��ون��د 

نقاط  �صبع  تعوي�س  جد�.  �صعبا  “�صيكون 
ويلعب  جد�”.  �صعب  ه��ذ�  مباريات،  �صت  يف 

حقق  �لذي  �لوحيد  �لفريق  ميونيخ،  بايرن 

�ملناف�صات،  ��صتئناف  منذ  �لكاملة  �لعالمة 

�لتا�صعة  �مل��رح��ل��ة  ع��ق��ب  ق��وي��ت��ن  م��ب��ار�ت��ن 

ل��ي��ف��رك��وزن  ب��اي��ر  م�صيفه  ���ص��د  و�ل��ع�����ص��ري��ن 

�ل���ر�ب���ع و���ص��ي��ف��ه ب��ورو���ص��ي��ا م��ون�����ص��ن��غ��الدب��اخ 

هذ�  هزمته  فرق  �أربعة  �أح��د  وهما  �خلام�س 

�ملو�صم حيث تغلب عليه باير ليفركوزن 1-2 

�أر�س  على   1-2 ومون�صنغالدباخ  ميونيخ،  يف 

�الأخ����ر. وي��خ��ت��ت��م الي��ب��زي��غ، �ل��ث��ال��ث ب��ف��ارق 

�ملرحلة  دورمت���ون���د،  ب��ورو���ص��ي��ا  ع��ن  نقطتن 

على �ر�س كولن �حلادي ع�صر و�لباحث عن 

�أول بعد �لعودة. فيما ي�صتقبل بورو�صيا  فوز 

ع�صر  �لثالث  برلن  �أون��ي��ون  مون�صنغالدباخ 

م��ب��اري��ات،  ف��وز �ول يف خم�س  و�ل��ب��اح��ث ع��ن 

�نتكا�صته  ن�صيان  يف  ليفركوزن  باير  وي��اأم��ل 

على  �جلمعة  �ملرحلة  يفتتح  عندما  �الخرة 

�ر�س فر�يبورغ �لثامن و�لذي مل يفز �ي�صا 

بعد �لعودة.
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ب����دون اأدن����ى ���س��ع��ور ب��ال��ن��دم اأو الأ���س��ف، 

اأق����دم����ت ���س��رك��ة ت��ع��دي��ن اأ����س���رال���ي���ة ع��ل��ى 

لل�سكان  مهم  وثقايف  تراثي  موقع  تفجري 

اأ���س��رال��ي��ا يف ن��ه��اي��ة  الأ���س��ل��ي��ن يف غ��رب��ي 

الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، ب��ح��ج��ة ت��و���س��ي��ع منجم 

للحديد.

اأ���س��رال��ي��ا، حيال  وم��ا يثري الن��زع��اج يف 

هذا الأمر، اأن �سركة التعدين امل�سوؤولة عن 

احلادث فعلت ذلك باإذن من الدولة، الأمر 

احلفاظ  قوانن  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 

ع���ل���ى ال�������راث ال�����س��ع��ي��ف��ة يف اأ����س���رال���ي���ا، 

الإذن  على  ح�سلت  ال�سركة  واأن  خ�سو�سا 

.2013 بتنفيذ التفجريات يف العام 

للتعدين  تينتو”  “ريو  �سركة  واأقدمت 

وب�������س���ك���ل م��ت��ع��م��د ع���ل���ى ت����دم����ري م���ل���ج���اأي 

يعود  اللذين   ،”2 و”جوكان   ”1 “جوكان 
األ��ف   46 م��ن  اأك���ر  ق��ب��ل  م��ا  اإىل  تاريخهما 

�سنة، يف منطقة بيلبارا، غربي اأ�سراليا.

املعروفن  وكان �سكان البالد الأ�سلين، 

امل��الج��ئ  ���س��ك��ن��وا  ق���د  “اأبورجيني”  ب��ا���س��م 

�سنة، مما   46000 من  اأكر  قبل  ال�سخرية 

الراث يف  اأقدم مواقع  يجعلها واحدة من 

تراثية  خ�����س��ارة  ي�سكل  وتفجريها  ال��ب��الد، 

وثقافية كبرية لأ�سحاب املوقع التقليدين 

كوراما،  كونتي  وبوتو  بينيكورا  �سعوب  من 

ب���الإ����س���اف���ة اإىل ع��ل��م��اء الآث������ار ال���ذي���ن مل 

يجروا حتريات كاملة عن هذه املواقع.

جلنة  رئي�س  عن  �سي”  بي  “اأي  ونقلت 

اأر�س بوتو كونتي كوراما، جون اأ�سبورتون، 

من  للغاية  وح��زي��ن  منزعج  “�سعبنا  قوله 

ت��دم��ري ه���ذه امل��الج��ئ ال�����س��خ��ري��ة وح��زي��ن 

ع��ل��ى ف��ق��دان الت�����س��ال ب��اأ���س��الف��ن��ا وك��ذل��ك 

قد  تينتو  ري���و  ���س��رك��ة  اأن  ن���درك  اأر���س��ن��ا.. 

ولكننا  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  لل��ت��زام��ات��ه��ا  ام��ت��ث��ل��ت 

الأ�س�س  مرونة  ع��دم  اإزاء  بالغ  بقلق  ن�سعر 

التنظيمية”.

رح��ل��ة  خ�����الل   ،2014 ال����ع����ام  يف  وع�����ر 

ا���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة ل��ل��م��وق��ع، ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ر ذات 

اأثرية يف مالجئ ال�سخور، ت�سمنت  اأهمية 

اأدوات  وه����ي  ال���ق���دمي���ة،  ال��ط��ح��ن  اأح����ج����ار 

م�����س��ن��وع��ة م����ن ع���ظ���م ال��ك��ن��غ��ر ت���ع���ود اإىل 

 4000 ع��م��ره  ���س��ن��ة، وح����زام   28000 ح���وايل 

اأثرية  عام م�سنوع من �سعر الإن�سان ولقى 

اأخرى.

اأ���س��ب��ورت��ون يف ب��ي��ان “هذا اأح��د  واأو���س��ح 

ع��ل��ى  الأق�������دم  ي��ك��ن  اإن مل  امل����واق����ع،  اأق������دم 

الإط����الق يف امل��رت��ف��ع��ات ب��ي��ل��ب��ارا وه���و ج��زء 

املنطقة  يف  الغنية  الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  م��ن 

اأق��ل  هناك  بتعمق..  درا�ستها  تتم  مل  التي 

الأ�سلين  ال�����س��ك��ان  م��واق��ع  م��ن  حفنة  م��ن 

املعروفة يف اأ�سراليا مثل هذا املوقع ونعلم 

من الدرا�سات الأثرية اأنها واحدة من اأقدم 

املواقع ال�ستيطانية الب�سرية على امل�ستوى 

الوطني.. ل ميكن ال�ستهانة باأهميتها”.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت اأ���س��ت��اذة ال��ق��ان��ون يف 

جامعة ديكن �سامانثا هيبورن، اإن مالجئ 

الأ�سرالية  املواقع  هي  ال�سخرية  جوكان 

الن�ساط  وث��ق��ت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال��ب�����س��ري ح��ت��ى اآخ�����ر ال��ع�����س��ر اجل��ل��ي��دي، 

ل��ل�����س��ع��وب  ال��ث��ق��ايف  ال�����راث  “اإن  م�����س��ي��ف��ة 

الأ���س��ل��ي��ة ج��زء اأ���س��ا���س��ي م��ن ح��ي��اة جمتمع 

الثقافية”. الأ�سلية وهويته  ال�سعوب 

كانت  تينتو  ري��و  �سركة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

الف�سل  “هذا  واأن  القانون”،  “�سمن  تعمل 

ويف  منا�سبة  تنظيمية  ���س��م��ان��ات  و���س��ع  يف 

وع��دم  جت��اه��ل  ع��ن  يك�سف  املنا�سب  ال��وق��ت 

احرام ملواقع ال�سكان الأ�سلين املقد�سة”.

امل��دم��ر، مل  احل���ادث  بعد  ن�سر  ب��ي��ان  ويف 

تعّب ريو تينتو عن اأي ندم اأو اأ�سف، و�سّرح 

متحدث با�سم ال�سركة لوكالة فران�س بر�س 

ممثلي  مع  بناء  ب�سكل  تينتو  ريو  “عملت 
���س��ع��ب ب��وت��و ك��ون��ت��ي ك���ورام���ا يف جم��م��وع��ة 

التفاقية  ال��راث��ي��ة مب��وج��ب  امل�����س��ائ��ل  م��ن 

اأم���ك���ن عمليا  ح��ي��ث��م��ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  وع���دل���ت 

الأم��اك��ن  وحماية  الراثية  الآث���ار  لتجنب 

الثقافية للمجموعة”. ذات الأهمية 

االنباط-وكاالت

�سيبرييا  يف  ح��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  اأغ��ل��ق��ت 

ال�����زوار لأك����ر م��ن �سهرين  اأم����ام  اأب��واب��ه��ا 

لالإغالق  كان  لكن  كورونا،  فريو�س  ب�سبب 

املواليد  �سبب طفرة يف  الفوائد فقد  بع�س 

بن حيواناتها.

وم���ن ب��ن امل��وال��ي��د اجل���دد يف احل��دي��ق��ة 

اأوز م�سري نادر، وعجول الرنة، وقرد بني 

�سغري من قردة الكبو�سي.

وق����ال اأن���دري���ه ج���ورب���ان م��دي��ر ح��دي��ق��ة 

حيوانات روييف روت�سي يف كرا�سنويار�سك: 

ط��ف��رة  زاوي������ة  م���ن  ل���الأم���ر  ن��ظ��رن��ا  “اإذا 

امل���وال���ي���د.. ك���ان الإغ�����الق اأم����را ط��ي��ب��ا فقد 

احل��ي��وان��ات  م��ن  الكثري  الآن  لدينا  اأ���س��ب��ح 

والرائعة”. ال�سغرية اجلميلة 

�سجع  ال��زوار  اأن غياب  اأن��ه رغم  واأ�ساف 

اأرب��ك  ب��ن بع�س احل��ي��وان��ات فقد  ال��ت��زاوج 

ح���ي���وان���ات اأخ�������رى واأح��������دث ت���غ���ي���ريات يف 

�سلوكها.

م���ن  “كثري  ج���������ورب���������ان:  واأو����������س���������ح 

ق��ل��ق��ة لأن���ه���ا ح��ق��ا ل تفهم  )احل���ي���وان���ات( 

م����ا ي���ح���دث ح���ول���ه���ا. ه���ن���اك ن���ظ���رة اأ���س��ب��ه 

نقلت  ح�سبما  عيونها”،  يف  ت��رق��ب  بنظرة 

“رويرز”.

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات الأم���ريك���ي���ة اإن��ه��ا 

اأوق����ف����ت ا����س���ت���خ���دام ع���ق���ار ه���ي���دروك�������س���ي 

ك���ل���وروك���ن امل�����س��ت��خ��دم يف ع����الج امل���الري���ا 

وال����ذي روج ل��ه ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب 

بعدما  ك��وف��ي��د-19،  مل��ر���س  ع��الج  اأن��ه  على 

اأ�سارت عدة درا�سات اإىل عدم فعاليته واأنه 

كبرية. خماطر  ي�سبب  قد 

وك���ان���ت الآم�������ال امل���ب���ك���رة امل��ع��ل��ق��ة ع��ل��ى 

جزئيا  ت�ستند  عقود  منذ  امل�ستخدم  العقار 

امل�سادة  وخ�سائ�سه  معملية  جت��ارب  اإىل 

والفريو�سات. لاللتهاب 

ت��ث��ب��ت ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا حتى  ل��ك��ن ك��ف��اءت��ه مل 

واأ����س���ارت  ال��ب�����س��ر،  ع��ل��ى  ال��ت��ج��ارب  الآن يف 

اأن����ه ق���د ي��زي��د  درا����س���ت���ان ع��ل��ى الأق�����ل اإىل 

الوفاة. فر�س 

اأبلغت  كانت  م�ست�سفيات،  عدة  واأعلنت 

روي����رز ع��ل��ى م���دى ال�����س��ه��ري��ن امل��ا���س��ي��ن 

مر�س  لعالج  كثريا  العقار  ت�ستخدم  اأنها 

ا�ستخدامه. اأوقفت  اأنها  كوفيد-19، 

وق��ال��ت ���س��رك��ة ف��ي��زي��ن��ت ال��ت��ي ت�����س��ري 

الوليات  م�ست�سفيات  ن�سف  لنحو  الأدوية 

انخف�ست  العقار  هذا  طلبيات  اإن  املتحدة، 

ذروة  خ�����الل  ع��ل��ي��ه  ك���ان���ت  م����ا  ع�����س��ر  اإىل 

نحو  اإىل  لت�سل  مار�س،  نهاية  يف  التف�سي 

املا�سي. األف قر�س يف الأ�سبوع   125

وه����ذا ال���راج���ع ال��ك��ب��ري يف ا���س��ت��خ��دام 

العقار موؤ�سر على اأن الأطباء الأمريكين 

امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ف���وائ���د  اأن  ي����رون  ي���ع���ودوا  مل 

ل�����ه ت����ف����وق خم�����اط�����ره. وح�����ظ�����رت ب��ع�����س 

احل���ك���وم���ات الأوروب�����ي�����ة، ه����ذا الأ����س���ب���وع، 

ك��ل��وروك��ن لعالج  ا���س��ت��خ��دام ه��ي��دروك�����س��ي 

كوفيد-19. مر�سى 

وك�������ان ت����رام����ب م�����وؤي�����دا ق����وي����ا ل��ع��ق��ار 

بداية  يف  وو�سفه  كلوروكن،  هيدروك�سي 

ق���واع���د  “تغيري  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ب���اأن���ه  الأم������ر 

اللعبة”.

ليحمي  يتناوله  اإن��ه  لحق  وقت  يف  وق��ال 

ال��رغ��م م��ن ع��دم  ع��ل��ى  ال��ع��دوى،  نف�سه م��ن 

وجود اأي اأدلة علمية على ذلك، بعدما تبن 

باملر�س.  الأبي�س  البيت  اإ�سابة موظفن يف 

الدواء. الآخرين على جتربة  وحث ترامب 

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، اخل��م��ي�����س، عن 

ل��ل��ب�����س��ري��ة بح�سب  اأح����دث ع��م��ي��د  وف����اة 

القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�سوعة 

بعد �سراع مع مر�س ال�سرطان.

ووف���ق���ا لأ����س���رت���ه، ت����ويف ب����وب وي��ن 

ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 112 ع��ام��ا وال��ذي 

ال��ع��امل �سنا يف  اأك��ب رج��ل يف  ح��از لقب 

نومه  اأثناء  “بهدوء”  املا�سي،  فباير 

يف منزله �سباح اخلمي�س.

ال�سابق  امل��در���س  وي��ن  اأ���س��رة،  وقالت 

يف  هامب�ساير  مقاطعة  م��ن  واملهند�س 

و���س��ط اإجن��ل��را، يف ب��ي��ان ل��وك��ال��ة بر�س 

“باأ�سف  ال���بي���ط���ان���ي���ة  اأ���س��و���س��ي��ي�����س��ن 

حبيبنا  وفاة  ويتون  عائلة  تعلن  �سديد، 

ب���وب وي����ن. ل��ق��د ك���ان ق����دوة ل��ن��ا. ك��ان 

لديه العديد من ال�سداقات وكان يكتب 

موا�سيع مرتبطة بال�سيا�سة والالهوت 

وف��ات��ه،  حتى  اأخ���رى  وم��ي��ادي��ن  والبيئة 

بح�سب  بالبيئة”،  كثريا  يهتم  اأن��ه  كما 

ما ذكرت فران�س بر�س.

وك������ان وي�����ن ول�����د يف ي���ورك�������س���ري يف 

�سمايل اإجنلرا يف 29 مار�س 1908، 

وهو واحد من 7 اأطفال، ولديه 3 اأولد 

و10 اأحفاد و25 من اأبناء الأحفاد.

رجل  اأك���ب  لقب  على  وي��ن  وح�سل 

يف ال��ع��امل ���س��ن��ا ب��ع��دم��ا ق���ام ا���س��ت�����س��اري 

ال�����س��ي��خ��وخ��ة يف م��و���س��وع��ة  اأم�����را������س 

روب��رت  القيا�سية  ل��الأرق��ام  “غيني�س” 
ي��ون��غ، ب��ال��ت��اأك��د م��ن وث��ائ��ق ولدت���ه بعد 

وف����اة ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ال�����س��اب��ق ال��ي��اب��اين 

من  �سابق  وق��ت  يف  وات��ان��اب��ي  �سيتيت�سو 

هذا العام.

الرغم  على  اللقب  على  وي��ن  وح��از 

بلوم  فريدي  اأفريقي  اجلنوبي  اأن  من 

ال�ساد�س  ميالده  بعيد  احتفل  اإن��ه  ق��ال 

اأنه مل  ال�سهر، غري  املئة هذا  ع�سر بعد 

جلنة  م��ن  بعد  عمره  م��ن  التحقق  يتم 

القيا�سية. لالأرقام  “غيني�س” 

 وفاة عميد البشرية عن 112 عاما 
بعد صراع مع السرطان

 بال ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آالف السنين

 طفرة في مواليد حديقة حيوانات بسبب 
فيروس كورونا

 مستشفيات أميركا توقف استخدام عقار تناوله 
ترامب لعالج كورونا


