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بدء عودة األردنيين من السعودّية قريبا

27 اصابة بـ »كورونا« بينها
 4 محلية

 الضمان توضح آلية تحويل مستحقات العمالة 
الوافدة المصرية المسجلة عبر منصة حماية

البنك الدولي : نبذل جهدنا لدعم االقتصاد االردني

االنباط-عمان

اأو�����ض����ح����ت امل����ؤ����ض�������ض���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ض��م��ان 

ال���اف��دة  العمالة  م�ضتحقات  اأن  االجتماعي 

خالل  م��ن  بالت�ضجيل  ق��ام��ت  ال��ت��ي  امل�ضرية 

م��ن�����ض��ة ح��م��اي��ة ���ض��ي��ت��م حت���ي��ل��ه��ا م���ن خ��الل 

خارجية  كح�االت  لل�ضرافة  العالونة  �ضركة 

بنك القاهرة / م�ضر.و قالت امل�ؤ�ض�ضة يف بيان 

�ضحفي ام�س اخلمي�س، باأنها �ضتق�م بتزويد 

�ضركة العالونة لل�ضرافة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

على  اخلمي�س،  ام�����س  ال���دويل،  البنك  واف���ق 

ملي�ن   001 بقيمة  م��ال��ي��ة  م�����ض��اع��دات  ح��زم��ة 

على  احل�����ض���ل  ف���ر����س  زي������ادة  ب���ه���دف  دوالر، 

ال�ظائف، وحت�ضني ظروف العمل للم�اطنني 

االأردنيني والالجئني ال�ض�ريني.

امل�ضروع  ف��اإّن  ال���دويل،  للبنك  بيان  وبح�ضب 

بقيمة  للتنمية  ال��دول��ي��ة  امل�ؤ�ض�ضة  م��ن  امل��ق��دم 

اإ���ض��اف��ي��اً  مت����ي���اًل  ي���اأت���ي  دوالر،  م��ل��ي���ن   001

الفر�س االقت�ضادية لالأردنيني  مل�ضروع ت�فري 

 ،6102 ع��ام  اأطلق  ال��ذي  ال�ض�ريني  والالجئني 

العمل  تاأثري حم���ري يف خلق فر�س  له  وك��ان 

العمل  ظ���روف  االأع���م���ال، ويف حت�ضني  وري����ادة 

لالأردنيني والالجئني ال�ض�ريني.

وقال البنك اإّن: التم�يل يتيح ت��ضيع نطاق 

وتعزيز  العمل  ف��ر���س  خللق  امل�����ض��روع  اأن�ضطة 

و�ضي�ضاهم يف م�ا�ضلة دعم  االقت�ضادي،  النم� 

الدور االإن�ضاين واجله�د الكبرية التي يبذلها 

ال�ض�ريني،  الالجئني  ا�ضت�ضافة  جت��اه  االأردن 

ال�ضدمة  ح��دة  من  التخفيف  اإىل  ت�ضعى  فيما 

االق��ت�����ض��ادي��ة االأخ������رية ال��ت��ي اأح��دث��ت��ه��ا اأزم���ة 

ك�رونا”.

وق����ال وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال���دويل 

االأردين و�ضام الرب�ضي، يف ت�ضريحات �ضحافية، 

ام�س اخلمي�س، اإنه “على مدى العقد املا�ضي، 

تعر�س االأردن ل�ضدمات خارجية متعددة، مبا 

اإىل  اأدت  والتي  ال�ض�ري،  اللج�ء  اأزم��ة  يف ذلك 

وزي��ادة  االق��ت�����ض��ادي،  النم�  يف  كبري  انخفا�س 

من  قيا�ضية  م�ضت�يات  وت�ضجيل  املدي�نية،  يف 

البطالة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اإ�ضابة جديدة  ام�س، )72( حالة  لت  �ُضجِّ  

بفريو�س ك�رونا امل�ضتجّد، منها )4( حاالت 

لريتفع  حملّية،  غري  حالة  و)32(  حملّية، 

 098 اإىل  االأردن  يف  اال�ضابات  ع��دد  اجمايل 

حالة.

ك��ال��ت��ايل: 3 يف  املحلية  وت���زع��ت احل����االت 

الأحد  وحالة  ملخالطني،  العا�ضمة  حمافظة 

الك�ادر الطبّية العاملة على رعاية امل�ضابني.

ف��ي��م��ا ت����زع���ت اال����ض���اب���ات غ���ري امل��ح��ل��ي��ة 

اأردين  غ��ري  �ضاحنة  ل�ضائق  حالة  كالتايل: 

ق�����ادم ع���ر ح�����دود ال���ع���م���ري، مّت ال��ت��ع��ام��ل 

امل��ّت��ب��ع، )22( حالة  ال��روت���ك���ل  وف��ق  معه 

الأردن��ي��ني ق��ادم��ني م��ن اخل���ارج يقيم�ن يف 

فنادق احلجر. )02 من جمه�رّية م�ضر، و1 

دولة  و1 من  ال�ضع�دّية  العربّية  اململكة  من 

الك�يت(

��ل��ت )7( ح���االت ���ض��ف��اء ل��ه��ذا ال��ي���م  و���ُض��جِّ

اإج����راء  ومّت  ح���م���زة،  االأم�����ري  م�ضت�ضفى  يف 

اأعلى  وه���  ال��ي���م،  )5998( فح�ضاً خم��رّي��اً 

ت�ضجيله حتى  ي��ت��ّم  ي���م��ي  ف��ح������ض��ات  رق���م 

االآن، لي�ضبح اإجمايل عدد الفح��ضات التي 

اأجريت حتى االآن )134942( فح�ضاً.

التفا�صيل �ص »4«

مطالبات باستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الضم الرزاز: الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي

سلطة العقبة تنهي إعادة تأهيل 
مرافق الشاطئ االوسط

االنباط-وكاالت

خط�رة  على  وحق�قي�ن  �ضيا�ضي�ن  اأجمع   

الفل�ضطينية  الق�ضية  بها  مت��ر  ال��ت��ي  احل��ال��ة 

م���ن حت���دي���ات ك��ب��رية ت��ت��م��ث��ل ب��خ��ط��ط ال�ضم 

االإ�ضرائيلية، م�ضددين على �ضرورة ان تخرج 

ت�����ض��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����س حم��م���د ع��ب��ا���س ب�قف 

االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  وال��ت��ح��ل��ل  االأم���ن���ي  التن�ضيق 

م���ع )اإ����ض���رائ���ي���ل( م���ن دائ������رة ال��ت�����ض��ري��ح��ات 

ال��ع��م��ل��ي،  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإىل دائ������رة  واالح����ادي����ث 

اأج��زاء  م  ب�ضّ ال�ضهي�نية  املخططات  مل�اجهة 

من ال�ضفة املحتلة وغ�ر االأردن وامل�ضت�طنات 

املقامة على اأرا�ضي امل�اطنني

واأك����د ���ض��ي��ا���ض��ي���ن وح��ق���ق��ي���ن خ���الل ن��دوة 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  “التداعيات  ب��ع��ن���ان  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة 

والقان�نية لقرار دولة االحتالل �ضم ال�ضفة 

والتحلل  التن�ضيق  وق���ف  اأن  ع��ل��ى  الغربية” 

مع  اإيجابية”،  “خط�ة  االت���ف���اق���ي���ات  م���ن 

باإجراءات  الفل�ضطينية  امل�قف  تعزيز  �ضرورة 

ال�طنية،  ال���ح��دة  اإمت���ام  مثل  اأخ���رى  وطنية 

مل�اجهة  �ضاملة  وط��ن��ي��ة  ا�ضرتاتيجية  وب��ن��اء 

امل��خ��ط��ط��ات االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت�����ض��ف���ي��ة بحق 

االأر�س واملقد�ضات

املقاومة  اأدوات  تفعيل  اأهمية  على  و���ض��ّددوا 

يجمع  وط��ن��ي  ح����ار  اإىل  وال���دع����ة  ال�ضعبية، 

قادة الف�ضائل الفل�ضطينية، للت�ضاور على اآلية 

وطنية وا�ضحة متفق عليها، و�ضط حتذيرات 

م اجلديدة من خط�رة ال�ضّ

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأك��د رئي�س ال���زراء الدكت�ر عمر ال��رزاز ان 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ب��دع��م  احل��ك���م��ة م�ضتمرة 

اال�ضرتاتيجية  القطاعات  اه��م  من  باعتباره 

وامل����ه����م����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق االم���������ن االق����ت���������ض����ادي 

واالجتماعي واالمن الغذائي.

ولفت رئي�س ال���زراء خالل لقائه يف رئا�ضة 

ادارة  جمل�س  رئي�س  اخلمي�س  ام�س  ال�����زراء 

االحت�����اد ال���ع���ام ل��ل��م��زارع��ني االردن���ي���ني ع����دة 

االداء  اإىل  االدارة،  الروا�ضدة واع�ضاء جمل�س 

فريو�س  ازم��ة  خالل  الزراعي  للقطاع  املتميز 

اململكة  احتياجات  ت�فري  جلهة  �ض�اء  ك�رونا 

من املنتجات الزراعية اأو الت�ضدير .

وا���ض��ار ال����رزاز خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�ضره 

الدكت�ر  املكلف  ال��زراع��ة  ووزي���ر  البيئة  وزي��ر 

���ض��ال��ح اخل��راب�����ض��ة، ووزي�����ر ال���دول���ة ل�����ض���ؤون 

ان  اإىل  ال��ع�����ض��اي��ل��ة،  ع������دة  االإع�������الم اجم����د 

امللك ي�جه احلك�مة دوما لدعم هذا  جاللة 

القطاع الذي تعد قيمته امل�ضافة وعائده على 

االردنيني اكر من اي قطاع اآخر.

�ضتعمل  احل��ك���م��ة  ان  ال�����زراء  رئي�س  واك���د 

ع��ل��ى حت���ي��ل اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��زراع��ي��ة التي 

خطة  اإىل  اأخ������ريا  ال����زراع����ة  وزارة  اع���دت���ه���ا 

تنفيذية واجراءات لتمكني القطاع من جتاوز 

على  قدرته  وتعزيز  ت�اجهه  التي  ال�ضع�بات 

فر�س  ت�ليد  يف  م�ضاهمته  وزي����ادة  املناف�ضة 

العمل وتنمية املجتمعات املحلية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - خليل الفرايه 

ان��ه��ت ���ض��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ض��ادي��ة 

امل��راف��ق ال�ضحية على  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  اخل��ا���ض��ة  

منطقة ال�ضاطئ االأو�ضط خالل .

عبداهلل  املهند�س  املدينة  خدمات  مدير  وقال 

امل��راف��ق  ت��اأه��ي��ل  االأوىل يف  امل��رح��ل��ة  ان  ف��ي�����ض��ل  

وان  انتهت  قد  العامة  ال�ض�اطئ  على  ال�ضحية 

تاهيل  اإع���ادة  ا�ضتكمال  �ضيتم  ال��ق��ادم��ة  املرحلة 

كافة املرافق ال�ضحية يف باقي ال�ض�اطئ ومرافق 

املدينة.

واأك������د ع��ل��ى �����ض����رورة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا من 

التي  ال�ضلبية  وال�ضل�كيات  اخلاطئ  اال�ضتخدام 

ت������ؤدي اإىل ال��ع��ب��ث  وال��ت��خ��ري��ب ل��ه��ذه امل��راف��ق 

امل���اط��ن��ني وتلبية  ال��ت��ي وج���دت خل��دم��ة  العامة 

احتياجاتهم. يف العقبة.

باعادة  ب��داأت  العقبة اخلا�ضة  �ضلطة  ان  يذكر 

ا�ضتعدادا  املدينة  يف  العامة  ال�ض�اطيء  تاأهيل 

ال��ق��ادم��ة وعيد  االي���ام  ال����زوار خ��الل  ال�ضتقبال 

االأ�ضحى املبارك

االأنباط-جواد اخل�رضي  

دولة الرئي�س

اأ���ض��ع��د اهلل اأوق���ات���ك���م، وم����ع ك���ل احل����ب ل��ل���ط��ن 

والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  رافعني  اجلميل 

ملقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبد 

ال�طن  باأعياد  ُملكه  واأع���ّز  اهلل  حفظه  ال��ث��اين  اهلل 

وال�ضعب االأردين كافة وحلك�متكم امل�قرة. 

دولة الرئي�س

بحالة  اأج��م��ع  ال��ع��امل  دول  كما  االأردن  م��ّر  لقد   

امل�ضتجد،  ك�رونا  فريو�س  جائحة  ج��ّراء  ا�ضتثنائية 

وجن����م ع��ن��ه م���ا جن���م م���ن اأ�����ض����رار اأه��م��ه��ا احل��ال��ة 

االإقت�ضادية التي كان لها التاأثري املبا�ضر على كافة 

والغالبية  الب�ضيط  امل���اط��ن  بها  وت��اأث��ر  القطاعات 

ال���ق���ف  قبل  ال���ط��ن  ج��ان��ب  اإىل  وق��ف���ا  العظمى 

اإىل جانب احلك�مة وقراراتها ولكن كانت املفاجاأة 

م�قف نقابة املعلمني والتي كان لها امل�قف املتباين 

من الترع )لهمة وطن( وبني املطالبة با�ضرتجاع 

العالوة وباأثر رجعي وهذا يدلل على بداية �ضراع 

وحماولة ك�ضر عظم بني احلك�مة ونقابة املعلمني. 

دولة الرئي�س 

ل���ق���د ط���ف���ت ع���ل���ى ال�����ض��ط��ح احل������رب ال��ك��الم��ي��ة 

واالإع���الم���ي���ة ع��ل��ى م���اق��ع ال��ت���ا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي 

ُت�ضّر  التي  النقابة  م�قف  على  البيانات  واإ���ض��دار 

فيه على ا�ضرتجاع احلق�ق للمعلم وما �ضبق خروج 

النقابة من خالل رف�س املعلمني مبداأ التعلم عن 

ُبعد يف ظرف غري مالئم. 

ا بكم اأن تك�ن هناك دع�ة  دولة الرئي�س كان حريًّ

املعلمني للجل��س على طاولة احل�ار  جادة لنقابة 

كانت  اإن  حك�متكم  واإع���الن  وو���ض���ح  �ضفافية  بكل 

النقابة  مطلب  مع  للتعامل  مقدرة  على  احلك�مة 

تت�ضاهل�ن  اتفاق  اأي  باأن  وتنفيذه مع علم اجلميع 

به مع نقابة املعلمني �ضيفتح جميع االأب���اب لباقي 

ال��ق��ط��اع��ات ����ض����اء ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال��ط��ب��ي��ة وج��م��ي��ع 

فيها  لكم  التي  وال��ط��اع��ات  ال��ع��ام  القطاع  م�ظفي 

ن�ضبة من ال�ضراكة. 

دولة الرئي�س

 نعم هناك ل�م على نقابة املعلمني جّراء م�قفهم 

ال���ذي ج���اء ح��زب��ًي��ا ول��ي�����س ن��ق��اب��ًي��ا مم��ا ي����ؤّك���د على 

التعامل باأيدول�جية احلزب ولي�س العمل املهني. 

دولة الرئي�س

اإج���راءات غري  باأّية  ت�ضمح  احلالية ال  الظروف   

مدرو�ضة �ض�اء من ِقبل احلك�مة اأو نقابة املعلمني، 

االأم���ر مع  اإليه  اإىل ما �ضت�ؤول  ال�ضارع يتطّلع  الأن 

وهناك  انتهى  الدرا�ضي  العام  ب��اأن  التامة  القناعة 

ت�ضع�ن  مّدتها  والتي  للمدار�س  ال�ضيفية  العطلة 

ي�ًما اأي مبعنى اأن هناك ال�قت الكايف للخروج من 

هذه االأزمة. 

دولة الرئي�س

 ا�ضمح�ا يل ومن خالل منر )االأن��ب��اط( ومن 

املعلمني  لنقابة  ات���ّج��ه  اأن  ال��ر���ض��ال��ة  ه���ذه  خ���الل 

مُمّثلة بنقيبها الذي جُنّل ونحرتم ونقّدر اأن ت�ضع 

هناك  ك��ان  اإن  اأّم���ا  اهتمامها،  ُم��ق��دم��ة  يف  ال���ط��ن 

النقابة  فلتعذرنا  م�قفها  على  النقابة  من  اإ�ضرار 

ي��ب��داأ  اأن  وق��ب��ل  االآن  م���ن  ه���ذا حت��ري�����س  ُق��ل��ن��ا  اإن 

للمغر�ضني  الباب  و�ضيفتح  القادم  الدرا�ضي  العام 

واملند�ّضني ومعاول الهدم. 

دولة الرئي�س

على  لال�ضتمرار  البناء  معاول  فلتك�ن�ا جميًعا   

البناء لتبقى نه�ضة االأردن م�ضتمرة نح� العلياء..

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي 
التطورات إقليميا ودوليا

 الملك يتلقى اتصاال هاتفيا من 
الرئيس الكيني

االنباط-عمان

تلقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، ام�س 

اخل��م��ي�����س، ات�����ض��اال ه��ات��ف��ي��ا م���ن ال��رئ��ي�����س 

الكيني اأوه�رو كينياتا، جرى خالله بحث 

ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة و���ض��ب��ل ت��ط���ي��ره��ا يف 

املجاالت كافة.

االإقليمية  ال��ت��ط���رات  االت�ضال  وت��ن��اول 

وال��دول��ي��ة ذات االه��ت��م��ام امل�����ض��رتك، مب��ا يف 

ذلك �ضبل جمابهة وباء “ك�رونا«.

حالق الرابية المصاب من مخالطي 
3مخالطين طبيب األسنان 
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املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  12 / 6 / 2020 

 دعم القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب »كورونا«

الرزاز: الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي

 األشغال تنجز 20% من مشروع تقاطع اإلرسال الحرية بسبب كورونا

 االتحاد العربي للمستهلك يدعو لتكثيف الجهود لتفادي االصابة بكورونا

 187 الف مشترك يتقدمون المتحان التوجيهي مطلع تموز

الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس 
الروسي التطورات إقليميا ودوليا

سلطة العقبة تنهي إعادة 
تأهيل مرافق الشاطئ االوسط

 التعليم العالي: بدء العام 
الجامعي المقبل 20 أيلول

االنباط-عمان

اأك����د رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��م��ر ال����رزاز 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ب��دع��م  ان احل��ك��وم��ة م�ستمرة 

ب��اع��ت��ب��اره م��ن اه���م ال��ق��ط��اع��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

واملهمة لتحقيق االمن االقت�سادي واالجتماعي 

واالمن الغذائي.

رئا�سة  لقائه يف  خ��ال  ال����وزراء  رئي�س  ولفت 

الوزراء ام�س اخلمي�س رئي�س جمل�س ادارة االحتاد 

ال���ع���ام ل��ل��م��زارع��ن االردن���ي���ن ع����ودة ال��روا���س��دة 

واع�ساء جمل�س االدارة، اإىل االداء املتميز للقطاع 

الزراعي خال ازمة فريو�س كورونا �سواء جلهة 

توفري احتياجات اململكة من املنتجات الزراعية اأو 

الت�سدير .

وا�سار الرزاز خال اللقاء الذي ح�سره وزير 

ال��دك��ت��ور �سالح  امل��ك��ل��ف  ال���زراع���ة  البيئة ووزي����ر 

اخلراب�سة، ووزير الدولة ل�سوؤون االإع��ام اجمد 

امل��ل��ك يوجه  ان ج��ال��ة  اإىل  ال��ع�����س��اي��ل��ة،  ع����ودة 

احلكومة دوما لدعم هذا القطاع الذي تعد قيمته 

امل�سافة وعائده على االردنين اكرب من اي قطاع 

اآخر.

ال������وزراء ان احل��ك��وم��ة �ستعمل  واك����د رئ��ي�����س 

ع��ل��ى حت���وي���ل اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���زراع���ي���ة ال��ت��ي 

اإىل خطة تنفيذية  اأخ��ريا  الزراعة  اعدتها وزارة 

واج��راءات لتمكن القطاع من جتاوز ال�سعوبات 

ال���ت���ي ت��واج��ه��ه وت��ع��زي��ز ق���درت���ه ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة 

وزي��ادة م�ساهمته يف توليد فر�س العمل وتنمية 

املجتمعات املحلية.

وطلب الرزاز من جمل�س ادارة االحتاد اإعداد 

م�سفوفة بابرز الق�سايا والتحديات التي تواجه 

املعنين  ال����وزراء  م��ع  مناق�ستها  ليتم  امل��زارع��ن 

واتخاذ القرارات واالإجراءات ب�ساأنها.

وا�سار اإىل اهمية اإع��ادة تفعيل دور اجلمعيات 

االنتاج  يف  ال��زراع��ي  والنمط  الزراعية  التعاونية 

واتخاذ االج��راءات الكفيلة بحماية املنتج املحلي 

ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  لت�سويق  امل�سبق  وال��ت��ع��اق��د 

ي�سكل  ال���ذي  ال��زراع��ي  الت�سنيع  وال��رتك��ي��ز على 

فر�سة وجماال مهما للت�سدير.

امل��ج��ال ام���ام ا�ستقدام  امل��ط��ال��ب بفتح  وب�����س��اأن 

ا���س��ار رئي�س  ال��زراع��ي،  ال��واف��دة للقطاع  العمالة 

ال���وزراء اإىل ان التحدي االب��رز يف ه��ذا املو�سوع 

هو ت�سرب العمالة الزراعية اإىل قطاعات اخرى 

مغلقة امام العمالة الوافدة، الفتا اإىل ان املحدد 

هي  ال��واف��دة  العمالة  ا�ستقدام  تقييد  يف  االب���رز 

البطالة املرتفعة بن ال�سباب االردين.

وعر�س رئي�س االحتاد العام للمزارعن البرز 

الق�سايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، 

املرتتبة  الفوائد  م��ن  امل��زارع��ن  باعفاء  مطالبا 

وتخفيف   2020 و   2019 لعامي  ال��ق��رو���س  على 

ال�سمانات املطلوبة حل�سولهم على قرو�س.

املخاطر  ب�سندوق  النظر  ب��اإع��ادة  طالب  كما 

االم��ط��ار  ال�سقيع،  ع��ن  ع���دا  ليغطي  ال��زراع��ي��ة 

والفي�سانات واغاق احلدود، م�سريا اإىل اهمية 

رب  م�سانع  يخ�س  فيما  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��ج  ح��م��اي��ة 

البندورة واإعادة النظر ببند فرق املحروقات على 

املزارعن ومراعاة اأوقات الذروة.

ك��م��ا حت����دث اع�����س��اء جم��ل�����س ادارة االحت����اد 

مطالبن مثمنن جهد الدولة االردنية يف ادارة 

ازمة فريو�س كورونا والتعامل مع تداعياته.

ال�سوق  يف  االح��ت��ك��ار  حلقات  بك�سر  وط��ال��ب��وا 

رفع  يف  ت�سهم  كونها  والفواكه  للخ�سار  املركزي 

على  بالفائدة  تعود  وال  امل�ستهلك  على  اال�سعار 

املزارعن، كما طالبوا بتخفي�س كميات الدواجن 

امل�ستورد يف ظل وجود فائ�س باملنتج املحلي.

با�ستقدام  النظر  اإع����ادة  اهمية  اإىل  وا����س���اروا 

ال��ع��م��ال��ة ال����واف����دة ل��ل��ق��ط��اع ال����زراع����ي ور����س���وم 

ت�ساريحها ومراجعة اأ�سعار الطاقة واثمان املياه 

للقطاع، موؤكدين اهمية حماية الرثوة احلرجية 

من االعتداءات.

بدوره، اكد وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف 

ازم���ة فريو�س  اثبت خ��ال  ال��زراع��ي  القطاع  اأن 

ك��ورون��ا ق��درت��ه على العمل واالب�����داع، الف��ت��ا اإىل 

اإىل 3300 طن  ال��زراع��ي  ارتفاع ���س��ادرات القطاع 

وهو الرقم االعلى منذ �سنوات

كما تراأ�س رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

التداعيات  لبحث  االقت�سادي  للفريق  اجتماعا 

االق���ت�������س���ادي���ة الأزم��������ة ك�����ورون�����ا ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

القطاعات.

واأك���د رئي�س ال����وزراء خ��ال االج��ت��م��اع ال��ذي 

ام�س اخلمي�س، �سرورة  ال���وزراء  رئا�سة  عقد يف 

دع���م ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�����س��ررت ب�سبب جائحة 

ك���ورون���ا ك��ق��ط��اع��ي ال�����س��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل وغ��ريه��ا 

حزمة  اأن  اإىل  م�سريا  احليوية،  القطاعات  من 

القطاعن  لت�سجيع  احلكومية  االإج����راءات  من 

�ست�سدر قريبا.

وا���س��ت��ع��ر���س ال������رزاز ج��م��ل��ة م���ن ال��ت��و���س��ي��ات 

واملقرتحات التي قدمها اأع�ساء الفريق للنهو�س 

بالقطاعات االقت�سادية خال املرحلة التي متر 

بها اململكة على امل�ستوى الوبائي “مرحلة معتدل 

اخلطورة”.

ك���م���ا ج�����دد ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ت���زام 

ال�سامة  و�سروط  مبعايري  وال�سركات  املن�ساآت 

بن  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  للحد  العامة 

املواطنن، وخ�سو�سا بعد فتح غالبية القطاعات 

القطاعن  موظفي  معظم  وع���ودة  االقت�سادية 

العام واخلا�س للعمل.

ب���دوره���م، ع��ر���س ع���دد م��ن اأع�����س��اء الفريق 

والتو�سيات  املقرتحات  م��ن  بع�سا  االقت�سادي 

ل���دع���م ال���ق���ط���اع���ات امل���ت�������س���ررة م���ن اجل��ائ��ح��ة، 

وم�ساعدتها على التعايف واال�ستمرار.

التي  والت�سهيات  االج����راءات  اإىل  واأ����س���اروا 

واأ�سحاب  والكبرية،  ال�سغرية  لل�سركات  قدمت 

العمل، بغية املحافظة على حقوق العمال خال 

اإغ��اق��ا  �سهدت  ال��ت��ي  املا�سية  ال��ث��اث��ة  االأ���س��ه��ر 

ل��ل��ق��ط��اع��ات ب�����س��ب��ب ح��ظ��ر ال���ت���ج���ول وت�����س��دي��د 

االإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة واالح���رتازي���ة للحد من 

انت�سار الوباء.

االنباط-عمان

واالإ���س��ك��ان  ال��ع��ام��ة  االأ����س���غ���ال  وزارة  ق��ال��ت 

االر���س��ال/ تقاطع  مب�سروع  االإجن���از  ن�سبة  اإن 

احلرية حاليا بلغت 20 باملئة، بعد توقف العمل 

وهي  ك��ورون��ا،  جائحة  اأزم���ة  ب�سبب  امل�سروع  يف 

احت�ساب  بعد  امل��و���س��وع  الزمني  االإط���ار  �سمن 

فرتات التعطل الر�سمية.

وب�����ن ال���ن���اط���ق االع����ام����ي ل�����ل�����وزارة ع��م��ر 

امل��ح��ارم��ة ام�����س اخل��م��ي�����س، اإن امل�����س��روع ت��اأث��ر 

ب��اجل��ائ��ح��ة واأن������ه ل���ن ي��ن��ت��ه��ي ب���امل���وع���د امل��ع��ل��ن 

الفريو�س  اأزم��ة  ب�سبب  العطاء،  ب��دء  عند  عنه 

وظروف احلجر ال�سحي.

امل�سروع  يف  حاليا  القائمة  االأعمال  وتتمثل 

اجل�سور،  وقواعد  لاأنفاق  اخلر�سانات  ب�سب 

البنية  الأع��م��ال  ب��االإ���س��اف��ة  الت�سليح  واأع���م���ال 

ت�سريف  وق��ن��وات  امل��ي��اه  “ت�سريف  اخل��دم��ي��ة 

مياه االأمطار وخطوط االت�ساالت«.

تقاطع  على  االإن�سائية  االأعمال  اإن  واأ�ساف 

االول  م�ستويات:   4 ت�سمل  االر���س��ال/احل��ري��ة 

�سارع  من  القادم  لل�سري  باجتاهن  نفق  ان�ساء 

احل��ري��ة ب��اجت��اه ك���ري���دور ع��ب��دون وب��ال��ع��ك�����س، 

والثاين ان�ساء دوار على م�ستوى ال�سارع احلايل 

�سارع القد�س/ تقاطع االر�سال.

ان�����س��اء ج�سر  ���س��ي��ت��م  ال��ث��ال��ث  امل�����س��ت��وى  ويف 

باجتاهن لل�سري القادم من ج�سر ناعور باجتاه 

الرابع  امل�ستوى  يف  ام��ا  وبالعك�س،  البلد  و�سط 

ف�سيتم ان�ساء ج�سر باجتاه واحد لل�سري القادم 

من �سارع احلرية باجتاه ج�سر ناعور.

ك��ان من  ال���ذي  امل�����س��روع  كلفة  ان  اىل  ي�سار 

مليون   29 تبلغ  �سهرا،   18 ي�ستمر  اأن  املتوقع 

دوالر ممولة من �سندوق التنمية ال�سعودي.

االنباط-عمان

بيانا  للم�ستهلك  العربي  االحت��اد  وجه 

احلمائية  واالحت���ادات  اجلمعيات  جلميع 

امل��ن�����س��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ت��ه ح����ول ج��ائ��ح��ة 

كورونا التي اجتاحت العامل اجمع ومنها 

اجلمعيات  على  فيه  اك��د  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 

ال���ع���رب���ي���ة ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����ود وال��ت��ن�����س��ي��ق 

امل�����س��رتك وذل���ك م��ن خ���ال ار����س���ال وب��ث 

و�سروط  واالر�سادية  التوعوية  الن�سائح 

امل�ستهلكن  مل�����س��اع��دة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ام��ة 

ال����ع����رب وامل���ق���ي���م���ن يف ال����ع����امل ال��ع��رب��ي 

ال��ع��دوى لهذا  ن��ق��ل  اأو  ل��ت��ف��ادي اال���س��اب��ة 

الفريو�س اخلطري.

ال��دك��ت��ور حممد  االحت���اد  رئي�س  وق���ال 

واق���ع���ا  اأم���������راً  اجل����ائ����ح����ة  اإن  ع����ب����ي����دات، 

وق��وع��ه��ا مع  ان��ك��ار  ل��ن��ا  ي��ج��وز  وفعليا وال 

عدم  خ��ال  م��ن  وذل��ك  �سررها  ا�ستمرار 

ت���ردي���د م��ق��ول��ة اأن اجل��ائ��ح��ة م���ا ه���ي اال 

فرد  كل  اأن  ذل��ك  اجلها.  انك�سف  م��وؤام��رة 

االل��ت��زام  عليه  اأ���س��رة  رب  اأو  ب��ي��ت  رب���ة  اأو 

ب��ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة ل��ت��ج��ن��ب اال���س��اب��ة 

ب��ه��ذا ال���ف���ريو����س. واو����س���ح اأن����ه ي��ت��وج��ب 

اأن  مواقعنا  كانت  اأي��ا  كم�ستهلكن  علينا 

البع�س  لبع�سنا  احل�سنة  ال��ق��دوة  ن��ك��ون 

ارتداء الكمامات والقفازات وا�ستعمال  يف 

وغريها،  العامة  االماكن  كل  يف  املعقمات 

خلطورة  م��درك��ن  م�ستهلكن  نكون  واأن 

قد  ال��ت��ي  اجلائحة  ل��ه��ذه  ال�سلبية  االث���ار 

ال�����س��ح��ة  ب�����س��روط  ن��ل��ت��زم  اذا مل  حت����دث 

العامة اخلا�سة بهذا الفريو�س.

امل�ستهلكن  ع��ب��ي��دات  ال���دك���ت���ور  ودع����ا 

ال����ع����رب اىل جت���ن���ب ع���ق���د االج���ت���م���اع���ات 

االجتماعية  املنا�سبات  وح�����س��ور  ال��ع��ام��ة 

وغريها والتي قد توؤدي لا�سابة اأو نقل 

العدوى لهذا الوباء اأو الفريو�س.

ك��م��ا ط��ال��ب ق����ادة ال������راأي يف ج��م��ع��ي��ات 

اأن  ال��ع��رب��ي  امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  واحت�����ادات 

يكونوا القدوة احل�سنة للجميع الأن خطر 

ه���ذه اجل��ائ��ح��ة ي��ه��ددن��ا ج��م��ي��ع��اً ك���اأف���راد 

وا�سر وجمتمعات.

واأ�سار الدكتور عبيدات اىل اأن االحتاد 

ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك ع��م��م ع��ل��ى جميع  ال���ع���رب���ي 

اخلا�سة  واالحتادات احلمائية  اجلمعيات 

ب��اأم��ري��ن  ت���ق���وم  اأن  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ب��ح��م��اي��ة 

ال�سامة  ار���س��ادات  اتباع  هما:  ا�سا�سين 

وو�سائل  حكوماتنا  تن�سرها  التي  العامة 

اأهمية  اىل  ب��اال���س��اف��ة  املختلفة  اع��ام��ن��ا 

ال�سليمة  بالتوعية  ال�سعبية  م��ب��ادرات��ن��ا 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خ��ال  م��ن 

يف بلداننا.

العربية  احلكومات  جميع  على  ومتنى 

اأن حتذو حذو بع�س احلكومات االوروبية 

م�سددة  تعليمات  ا�سدرت  التي  والعربية 

مل��واط��ن��ي��ه��ا ب�������س���رورة االل����ت����زام ب�����س��روط 

الكمامات  لب�س  وخا�سة  العامة  ال�سحة 

اأو  اجلائحة  هذه  انتهاء  حلن  والقفازات 

ايجاد اللقاح اأو الدواء املنا�سب لها وايقاع 

اق�����س��ى ال��ع��ق��وب��ات ب��ح��ق ك��ل م��ن يخالف 

التعليمات وال�سروط. هذه 

االنباط-عمان

م�����س��رتك��ا   217 و  ال����ف����ا   178 ي���ت���ق���دم 

وم�������س���رتك���ة الم���ت���ح���ان ����س���ه���ادة ال���درا����س���ة 

 ،2020 العام  االمتحان   / العامة  الثانوية 

من  االول  يف  جل�ساته  اوىل  ���س��ت��ب��داأ  ال���ذي 

���س��ه��ر مت�����وز امل���ق���ب���ل وي���ن���ت���ه���ي يف ال��ث��ال��ث 

والع�سرين من ذات ال�سهر.

موزعة  قاعة   1846 يف  االمتحان  ويعقد 

ال��رتب��ي��ة  720 م��در���س��ة يف م��دي��ري��ات  ع��ل��ى 

والتعليم كافة، ا�سافة اىل 42 قاعة احتياط 

بواقع قاعة لكل مديرية الي طارئ، بحيث 

ال�ساعة  ل��ام��ت��ح��ان  االوىل  اجلل�سة  ت��ب��داأ 

العا�سرة �سباحا، فيما تبداأ اجلل�سة الثانية 

ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا.

العامة  االم��ت��ح��ان��ات  ادارة  م��دي��ر  وق���ال 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  واالخ��ت��ب��ارات 

علي حماد ام�س اخلمي�س، اإن امل�سرتكن يف 

االف   104 بواقع  يتوزعون  العام  االمتحان 

و 931 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن ال��ن��ظ��ام��ي��ن، و 

73286 من طلبة الدرا�سة اخلا�سة.

التعليم  ف��روع  على  امل�سرتكون  وي��ت��وزع 

40554 طالبا وطالبة  بواقع  بح�سب حماد، 

ط��ل��ب��ة  م����ن   22482 و  ال���ن���ظ���ام���ي���ن،  م����ن 

ال���درا����س���ة اخل��ا���س��ة يف ال���ف���رع ال��ع��ل��م��ي، و 

53616 من الطلبة النظامين و 37356 من 

طلبة الدرا�سة اخلا�سة يف الفرع االدبي.

املتقدمن لامتحان من  يبلغ عدد  كما 

 46 ال�سرعي  ال��ف��رع  يف  النظامين  الطلبة 

ال��درا���س��ة  طلبة  م��ن   190 و  وط��ال��ب��ة  طالبا 

ال���درا����س���ة  ط��ل��ب��ة  م���ن   1666 و  اخل���ا����س���ة، 

اخلا�سة فقط يف فرع االدارة املعلوماتية.

م��ن  م�������س���رتك���ا   119 ان  ح����م����اد،  وب������ن 

�سيتقدمون  فقط  اخلا�سة  الدرا�سة  طلبة 

فيما  ال�سحي،  التعليم  ف��رع  يف  لامتحان 

ال�سناعي  ال��ف��رع  يف  ل��ام��ت��ح��ان  ���س��ي��ت��ق��دم 

3916 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن ال��ن��ظ��ام��ي��ن، و 

4338 من طلبة الدرا�سة اخلا�سة.

طالبا   1197 ل��ام��ت��ح��ان  ���س��ي��ت��ق��دم  ك��م��ا 

وط��ال��ب��ة ن��ظ��ام��ي��ن يف ال��ف��رع ال���زراع���ي ، و 

و  وال�����س��ي��اح��ي،  ال��ف��ن��دق��ي  ال���ف���رع  1168 يف 

4434 يف فرع االقت�ساد املنزيل.

كما �سيتقدم لاإمتحان، 2323 من طلبة 

ال��درا���س��ة اخل��ا���س��ة يف ال��ف��رع ال���زراع���ي ، و 

1161 يف الفرع الفندقي وال�سياحي و 3651 

يف فرع االقت�ساد املنزيل.

م�������س���رتك���ا   57 ان  ح������م������اد،  واأو���������س��������ح 

اال�ساح  مراكز  يف  لامتحان  �سيتقدمون 

على  موزعن  االح��داث،  ومراكز  والتاأهيل 

م�����س��رتك��ا   485 اىل  ب��اال���س��اف��ة  ق���اع���ات،   9

وم�سرتكة من الطلبة ذوي االعاقة ، بواقع 

122 من ال�سم، و 92 من الكفيفن، و94 من 

ذوي االعاقة احلركية، و73 من ذوي ال�سلل 

���س��ع��اف  م���ن  م�����س��رتك��ن  و104  ال���دم���اغ���ي 

10 م�����س��رتك��ن يف  ب��اال���س��اف��ة اىل  ال��ب�����س��ر، 

لل�سرطان. مركز احل�سن 

االنباط-عمان 

ب���ح���ث ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

اآخ��ر  ب��وت��ن،  ال��رو���س��ي ف��ادمي��ري  والرئي�س 

التطورات االإقليمية والدولية ذات االهتمام 

بالق�سية  املتعلقة  تلك  خ�سو�سا  امل�سرتك، 

الفل�سطينية.

ال���ذي جرى  الهاتفي،  االت�����س��ال  وت��ن��اول 

والدولية  الثنائية  اجلهود  اخلمي�س،  ام�س 

مل���واج���ه���ة واح����ت����واء وب�����اء ف���ريو����س ك���ورون���ا 

امل�����س��ت��ج��د، و������س�����رورة م���وا����س���ل���ة ال���ت���ع���اون 

واالقت�سادية  االإن�سانية  ل��اآث��ار  للت�سدي 

ح��م��اي��ة �سحة  ي�سمن  ع��ن��ه، مب��ا  ال��ن��اج��م��ة 

ال�سعوب و�سامتها.

ومت التاأكيد على متانة عاقات ال�سراكة 

ال�سديقن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

واحل��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بينهما يف 

خمتلف املجاالت.

االنباط - خليل الفرايه 

ان������ه������ت �����س����ل����ط����ة م����ن����ط����ق����ة ال���ع���ق���ب���ة 

االقت�سادية اخلا�سة  اإعادة تاأهيل املرافق 

االأو�سط  ال�ساطئ  منطقة  على  ال�سحية 

خال .

املهند�س  املدينة  خ��دم��ات  مدير  وق��ال 

االأوىل يف  امل��رح��ل��ة  ان  ف��ي�����س��ل   ع���ب���داهلل 

ال�سواطئ  على  ال�سحية  امل��راف��ق  ت��اأه��ي��ل 

القادمة  امل��رح��ل��ة  وان  انتهت  ق��د  ال��ع��ام��ة 

املرافق  كافة  تاهيل  اإعادة  ا�ستكمال  �سيتم 

ال�����س��ح��ي��ة يف ب��اق��ي ال�����س��واط��ئ وم��راف��ق 

املدينة.

واأكد على �سرورة املحافظة عليها من 

اال�ستخدام اخلاطئ وال�سلوكيات ال�سلبية 

لهذه  والتخريب  العبث   اإىل  ت��وؤدي  التي 

امل����راف����ق ال���ع���ام���ة ال���ت���ي وج�����دت خل��دم��ة 

املواطنن وتلبية احتياجاتهم. يف العقبة.

بداأت  اخلا�سة  العقبة  �سلطة  ان  يذكر 

ب����اع����ادة ت���اأه���ي���ل ال�������س���واط���يء ال���ع���ام���ة يف 

خال  الزوار  ال�ستقبال  ا�ستعدادا  املدينة 

االيام القادمة وعيد االأ�سحى املبارك

االنباط-عمان

ح�����دد جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ب���دء 

2021 يف   / 2020 امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي 

اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة االأح����د امل���واف���ق ل�� 

التدري�س  يبداأ  حن  يف  املقبل،  اأيلول   20

27 من  ل��  املوافق  االأحد  االأول  الف�سل  يف 

نف�سه. ال�سهر 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وقالت 

اإن  ام�������س اخل���م���ي�������س،  ب���ي���ان  ال��ع��ل��م��ي يف 

املجل�س اأقر اأي�ساً ال�سيا�سة العامة لقبول 

ملرحلة  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  ال��ط��ل��ب��ة يف 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي امل��ق��ب��ل 

ا�ستناًدا الأحكام املادة 6 البند 6 من قانون 

 17 رق��م  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

2018 وتعدياته، والذي ن�س على  ل�سنة 

ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ه��ام جم��ل�����س  “من  اأن 

الطلبة  ل��ق��ب��ول  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  و���س��ع 

يتوافق  مبا  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 

النافذة  العايل  التعليم  ا�سرتاتيجية  مع 

تنفيذها. ومراقبة 

العامة  ال�سيا�سة  اأن  ال���وزارة  واأ�سافت 

ل���ق���ب���ول ال��ط��ل��ب��ة ال���ت���ي اأق����ره����ا جم��ل�����س 

اأي  تت�سمن  مل  العام  هذا  العايل  التعليم 

بن  التمييز  با�ستثناء  جوهرية  تعديات 

التقدم  امل�سموح  والتخ�س�سات  الكليات 

الثانوية  ف���روع  م��ن  ف��رع  ك��ل  لطلبة  ل��ه��ا 

ال��ع��ام��ة امل��ه��ن��ي��ة )ال�����س��ن��اع��ي، ال��ف��ن��دق��ي 

الزراعي(،  املنزيل،  االقت�ساد  وال�سياحي، 

العامة  للثانوية  الدرا�سية  للخطط  وفقاً 

وزارة  من  واملحددة  الطالب  اتبعها  التي 

ال��ك��ل��ي��ات  اأن  ب��ح��ي��ث  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

وال��ت��خ�����س�����س��ات امل�����س��م��وح االل���ت���ح���اق بها 

اخلطط  بح�سب  در���س��وا  ال��ذي��ن  للطلبة 

الدرا�سية ما قبل العام الدرا�سي )2019 / 

2020( تختلف عن الكليات والتخ�س�سات 

امل�����س��م��وح االل��ت��ح��اق ب��ه��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 

در����س���وا ع��ل��ى اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة ل��ل��ع��ام 

ب��ع��د.  وم����ا   )2020  /  2019( ال���درا����س���ي 

اإىل  ي��ه��دف  اأن ذل���ك  ال�����وزارة  واو���س��ح��ت 

وال�سماح  الطلبة،  لهوؤالء  العدالة  حتقيق 

وتخ�س�سات  ك��ل��ي��ات  يف  ب��االل��ت��ح��اق  ل��ه��م 

�سهادة  يف  الدرا�سية  خططهم  مع  تتوافق 

�سابًقا  عنها  اأعلن  والتي  العامة،  الثانوية 

ق��ب��ل اخ��ت��ي��اره��م ل��ف��رع ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة 

الذي يرغبون بدرا�سته.
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االنباط-عمان

�إ�صابة   27 ت�سجيل  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 

غري  و23  حملّية،   4 منها  اخلمي�س،  ام�����س 

للإ�سابات  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع  حملّية، 

منذ بدء الوباء اإىل 890.

واأ�سار املوجز الإعلمي ال�سادر عن رئا�سة 

احل���الت  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة،  ووزارة  ال������وزراء 

اجلديدة توزعت كما يلي: 3 حالت ملخالطني 

يف العا�سمة وحالة واحدة من الكوادر الطبية 

واحدة  وا�سابة  امل�سابني،  رعاية  العاملة على 

ل�سائق �ساحنة قادم عرب حدود العمري، و22 

يقيمون  اخل��ارج  من  قادمني  لأردن��ي��ني  حالة 

م�سر،  جمهورّية  م��ن   20 احل��ج��ر  ف��ن��ادق  يف 

وحالة  ال�سعودّية  العربّية  اململكة  من  وحالة 

لت 7 حالت �سفاء  من دولة الكويت، كما �ُسجِّ

يف م�ست�سفى الأمري حمزة.

اإج���راء  مت  ان���ه  اإىل  ال�سحة  وزارة  ول��ف��ت��ت 

لي�سبح  ال���ي���وم،  خم���ربّي���اً  ف��ح�����س��اً   8995
منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل 

بدء اجلائحة وحتى الآن 249431 فح�ساً.

غد  ي��وم  �سامل  حظر  فر�س  امل��وج��ز  ونفى 

حظر  فر�س  اإىل  ال��ع��ودة  اأّن  م��وؤك��دا  اجلمعة، 

ب��ال��و���س��ول اإىل  اإّل  ت��ت��ّم  ال�����س��ام��ل ل  ال��ت��ج��ّول 

يتطّلب  ال��ذي  اخلطورة"  "متو�ّسط  م�ستوى 

ت�����س��ج��ي��ل اأك�����ر م���ن ع�����س��ر اإ����س���اب���ات حم��ل��ّي��ة 

خلّطة  وف��ق��اً  متتالية،  اأّي���ام  �سبعة  م��دى  على 

وم�سفوفة التعامل مع وباء كورونا.

وب��ني ان ع��دد الأردن��ي��ني الذين ع��ادوا اإىل 

امل��ت��درِّج��ة  ال��ع��ودة  عملّية  ب��داي��ة  م��ن��ذ  اململكة 

9700 مواطن )ج���ّواً(، وم��ا زالت  اأك��ر من 

الأردن��ي��ني  ع��ودة  الثالثة من  املرحلة  رح��لت 

الذين تقّطعت بهم ال�سبل يف اخلارج م�ستمّرة، 

و���س��ت��ن��ت��ه��ي يف ال���ث���ام���ن ع�����س��ر م���ن ح���زي���ران 

برحلتني من الدوحة ومونرتيال، اأّما بالن�سبة 

زالت  وبحراً(، فما  )ب��ّراً  العائدين  للأردنيني 

نهاية  ومع  م�ستمّرة،  عودتهم  ت�سهيل  عملّية 

اليوم اخلمي�س �سيكون جمموع من مّت نقلهم 

وال��ق��ادم��ني من  وال��ع��راق،  ولبنان  �سوريا  م��ن 

البحري  العقبة  ميناء  عرب  م�سر  جمهورّية 

الآن  الإع��داد  ويجري  واأردنّية،  اأردنّياً   665
ل��ل��ب��دء ب��ع��م��ل��ّي��ة ع����ودة امل��واط��ن��ني الأردن���ي���ني 

)بّراً( من اململكة العربّية ال�سعودّية، التي من 

املحتمل اأن تبداأ بتاريخ 13 حزيران املقبل.

ان عدد م�ستخدمي تطبيق  املوجز  واظهر 

اأك��ر من  اإىل  اليوم  اململكة و�سل  )اأم���ان( يف 

اجلميع  على  موؤكدا  م�ستخدم،  مليون  ن�سف 

باإر�سال  ليقوم  وتفعيله  ا�ستخدامه  ���س��رورة 

خمالطتهم  ح��ال  يف  للم�ستخدمني  تنبيهات 

اأو اقرتابهم من اأ�سخا�س م�سابني، خ�سو�ساً 

من  ومتّكنه  اأهمّيته  التطبيق  اأث��ب��ت  اأن  بعد 

امل��خ��ال��ط��ة،  ب��ع�����س احل������الت  اإىل  ال���و����س���ول 

وت�سريع اكت�ساف حالت اإ�سابة.

ودع���ت وزارة ال�����س��ّح��ة الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

و���س��ل��ت��ه��م ت��ن��ب��ي��ه��ات ع����رب ت��ط��ب��ي��ق )اأم�������ان( 

مل��خ��ال��ط��ت��ه��م اأ���س��خ��ا���س��اً م�����س��اب��ني، ����س���رورة 

ة لإجراء  التوّجه فوراً للمراكز الطبّية املخت�سّ

حالتهم،  ع��ن  للك�سف  ال��لزم��ة  ال��ف��ح��و���س��ات 

واتخاذ ما يلزم من اإجراءات.

-عمرالكعابنة  االأنباط 

قال حلق الرابية امل�ساب بفريو�س كورونا 

للأنباط اأن ا�سابته  بالفريو�س كانت نتيجة 

بالفريو�س  اأ�سيبت  التي  بزوجته  لختلطه 

باأبيها والد  دكتور الأ�سنان  جراء اختلطها 

منوها يف الوقت باأنها مل ترى اأخاها طبيب 

الأ�سنان منذ العيد  . 

واأو�سح يف ت�سريح للأنباط اأنه اأبلغ جلنة 

التاأكد  بعد  بزوجته  خمالطته  ع��ن  الوب��ئ��ة 

من ا�سابتها  بفريو�س كورونا واأنه مت فح�سه 

ي����وم ال���ث���لث���اء ون��ت��ي��ج��ة ال��ف��ح�����س ���س��درت 

ب��اأن��ه م�ساب  تبليغه  ح��ي��ث مت  الرب���ع���اء  ي���وم 

بالفريو�س ومت نقله مل�ست�سفى الأمري حمزة ، 

ال�سبت  ي��وم  منذ  يعمل  ب��اأن��ه مل  اأك���د  كما 

 ، بيوم  الأ�سنان  اإ�سابة دكتور  اإع��لن  اأي قبل 

اأ�سابه  الذي  الوحيد  العر�س  اأن  اإىل  م�سريا 

هو  اأمل �سديد يف اأذنه مو�سحا يف الوقت ذاته 

اأن حالته ال�سحية ممتازة  .

االنباط-عمان

والآث������ار اجل��م��ع��ي��ات  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  دع���ت 

لديها  العاملني  ت��دري��ب  اإىل  ك��اف��ة  ال�سياحية 

والوقاية  ال�سلمة  معايري  تطبيق  كيفية  على 

خلل  وذل��ك  ال�سخ�سية،  والنظافة  ال�سحية 

والوقاية  ال�سلمة  تدابري  عمل  لدليل  تعميم 

ال�سحية يف الن�سطة واملن�ساآت ال�سياحة.

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

ممثلني  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  عملت  اإن��ه��ا  اخلمي�س، 

من القطاع اخلا�س يف املجل�س الوطني ملهارات 

برنامج  اإع��داد  وال�سيافة، على  ال�سياحة  قطاع 

ت��دري��ب��ي م��ت��خ�����س�����س ل��غ��اي��ات ت���دري���ب جميع 

متاحا  �سيكون  ال�سياحي،  القطاع  يف  العاملني 

الأح�����د امل��ق��ب��ل، جم��ان��ا ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة الن��رتن��ت 
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���س��رورة  على  التعميم،  ال����وزارة يف  و���س��ددت 

ال����ت����اأك����د م����ن ج����اه����زي����ة ال���ع���ام���ل���ني ك����اف����ة يف 

لهذا  خ�سوعهم  خ��لل  من  ال�سياحية  املن�ساآت 

نهايته  يف  �سيمنح  وال����ذي  امل��ج��اين،  ال��ت��دري��ب 

والآث����ار  ال�سياحة  وزارة  م��ن  م�سدقة  ���س��ه��ادة 

التفتي�س  ف��رق  قبل  من  عليها  الط��لع  ميكن 

املتخ�س�سة عند زيارة املن�ساآت.

االنباط-عمان

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

ال��واف��دة  العمالة  م�ستحقات  اأن  الجتماعي 

خلل  م��ن  بالت�سجيل  ق��ام��ت  ال��ت��ي  امل�سرية 

من�سة حماية �سيتم حتويلها من خلل �سركة 

بنك  خارجية  ك��ح��والت  لل�سرافة  ال��ع��لون��ة 

القاهرة / م�سر.

ام�س  ب��ي��ان �سحفي  امل��وؤ���س�����س��ة يف  ق��ال��ت  و 

اخلمي�س، باأنها �ستقوم بتزويد �سركة العلونة 

لل�سرافة مب�ستحقات العمالة امل�سرية لديها 

ممن تقدموا بطلبات �سرف تعوي�س الدفعة 

الواحدة وو�سلتهم ر�سالة ن�سية من املوؤ�س�سة 

العلونة  �سركة  ف���روع  م��ن  ف��رع  اأي  ملراجعة 

ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ����س���راء ت���ذك���رة ال�����س��ف��ر يف 

بذلك كجزء من م�ستحقاتهم،  رغبتهم  حال 

�سريطة اأن تكون املبالغ امل�ستحقة لهم كافية 

لتغطية قيمة التذكرة.

وا���س��اف��ت امل��وؤ���س�����س��ة يف ح����ال ع����دم كفاية 

ل��ل��ع��ام��ل يتحمل ف���رق ثمن  امل�����س��ت��ح��ق  امل��ب��ل��غ 

العامل  يقوم  ب��اأن  املوؤ�س�سة  و�سمحت  التذكرة 

امل�سري بطلب �سرف ن�سبة )15 باملئة( من 

م�ستحقاته يف ال�سمان الجتماعي بحد اأعلى 

�سركة  يتم �سرفها من خلل  دينار   )100(

العلونة لل�سرافة وذلك لغايات تلبية حاجاته 

الأ�سا�سية �سريطة اأن يكون املبلغ امل�ستحق لُه 

ُيغطي هذه النفقات.

ودع����ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��م��ال��ة امل�����س��ري��ة التي 

ال�سمان  يف  م�ستحقات  ولها  اململكة  �ستغادر 

الج���ت���م���اع���ي اىل ت���زوي���د ���س��رك��ة ال��ع��لون��ة 

لل�سرافة والتعاون مع خطوط �سركتي طريان 

)Air Cairo وEGYPT Air( باأرقام 

جمهورية  يف  بهم  اخلا�سة  اخللوية  الهواتف 

م�سر العربية ال�سقيقة حتى تتمكن املوؤ�س�سة 

من حتويل م�ستحقاتهم املالية اإىل م�سر من 

�سي�سل  ،ح��ي��ُث  ال��ق��اه��رة/ م�سر  بنك  خ���لل 

ال��ع��ام��ل ر���س��ال��ة ن�سّية ع��ل��ى ه��ات��ف��ه اخل��ل��وي 

امل�سري تت�سمن رقم احلوالة.

اأن ه��ن��اك تن�سيق  ب��ال��ذك��ر  وم���ن اجل��دي��ر 

وتعاون ما بني املوؤ�س�سة ووزارة العمل لت�سهيل 

املوؤمن عليهم ممن تقدموا  اإجن��از معاملت 

بطلب ملغادرة البلد من خلل من�سة حماية.

االنباط-عمان

بحثت وزيرة ال�سياحة والثار جمد �سويكة، 

ال�سياحية  والقطاعات  الفعاليات  ممثلي  مع 

القطاعات  م�ساكل  الثرية،  البرتا  مدينة  يف 

وه���م���وم���ه���م، وا���س��ت��م��ع��ت اىل م��لح��ظ��ات��ه��م 

ومقرتحاتهم �سمن خطط تن�سيط ال�سياحة 

الداخلية للمدينة الوردية.

واك��دت �سويكة خلل اللقاء ال��ذي ح�سره 

�سليمان  التنموي  البرتا  اقليم  �سلطة  رئي�س 

ف��رج��ات، وام��ني ع��ام ال����وزارة عماد حجازين، 

ومدير عام هيئة تن�سيط ال�سياحة عبدالرزاق 

اأن  ال�سياحية،  اجلمعيات  وروؤ����س���اء  ع��رب��ي��ات، 

ال�سبوع  عنها  �سيعلن  اج���راءات  هناك حزمة 

املقبل تهدف لتخفيف ال�سرر الذي وقع على 

وباء  جائحة  نتيجة  فيه،  والعاملني  القطاع 

كورونا العاملية.

ال�سياحة  قطاع  وهموم  م�ساكل  اإن  وقالت 

يف البرتا وغريها هي على راأ�س �سلم اولويات 

ال�������وزارة، وال��ت��ي تعمل ج��اه��دة ه���ذه ال��ف��رتة 

ث��لث��ة حم����اور رئي�سية هي  ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 

يف  العاملني  على  واحلفاظ  ال�سيولة،  توفري 

القطاع، وتقليل الكلف الت�سغيلية على ا�سحاب 

ال�سياحية، حيث تهدف هذه  واملن�ساآت  العمل 

الإجراءات بالدرجة الوىل اىل ا�ستدامة عمل 

القطاع وا�ستمراريته.

ح�ساب  اي��ج��اد  اهمية  اىل  �سويكة  ولفتت 

بدل  وب��رام��ج  القطاع،  على  املخاطر  ملواجهة 

ال��ت��ع��ط��ل يف م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي 

على  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال�����س����رار  م���ن  للتخفيف 

ال��ق��ط��اع، م���وؤك���دة ا���س��ت��ع��داد ال������وزارة و�سلطة 

اقليم البرتا لتقدمي امل�ساعدة التي حتتاجها 

القطاعات ال�سياحية يف مدينة البرتا.

ا����س���راك الدلء  ���س��ي��ت��م  ان����ه  وا�����س����ارت اىل 

– اردننا  “اردننا جنة  ال�سياحيني يف برنامج 

بخري “ يف مو�سمه الثاين، والذي �سينطلق بعد 

نحو ا�سبوعني �سمن برامج مدعومة وبا�سعار 

ال�سياحية،  املكاتب  مع  وبالتعاون  ت�سجيعية، 

يف  ال�سياحية  القطاعات  يف  العاملني  داع��ي��ة 

حول  ومقرتحاتهم  افكارهم  بتقدمي  البرتا 

كيفية اقناع املواطنني لزيارة املدينة الوردية، 

التنفيذ  لي�سار اىل درا�ستها واخراجها حليز 

�سمن التوجه احلايل بالرتكيز على ال�سياحة 

الداخلية.

بدء عودة األردنيين من السعودّية قريبا

27 اصابة بـ »كورونا« بينها 4 محلية

حالق الرابية المصاب من مخالطي مخالطين طبيب األسنان 

 السياحة تدعو جمعيات القطاع لتدريب عامليها على كيفية 
تطبيق معايير السالمة

 الضمان توضح آلية تحويل مستحقات العمالة 
الوافدة المصرية المسجلة عبر منصة حماية

شويكة تلتقي الفعاليات والقطاعات 
السياحية في اقليم البترا

االنباط-عمان

اخلمي�س،  ام�س  الكايد  غ�سان  العقبة  حمافظ  تفقد 

زياراته  �سمن  العقبة  حمافظة  اأرا�سي  ت�سجيل  مديرية 

ال�سحة  اإج�����راءات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  للموؤ�س�سات  امل��ي��دان��ي��ة 

وال�سلمة العامة يف مواجهة كورونا.

خالد  امل��ه��ن��د���س  العقبة  ارا���س��ي  ت�سجيل  م��دي��ر  وق���دم 

الرفايعة �سرحا مف�سل عن واقع وخطط مديرية اأرا�سي 

بتعليمات  وامل��راج��ع��ني  امل��وظ��ف��ني  ال��ت��زام  ال��ع��ق��ب��ة وم���دى 

ال�سحة وال�سلمة العامة يف مواجهة وباء كورونا.

واأ����س���اد امل��ح��اف��ظ خ���لل جت���وال���ه يف اأق�����س��ام امل��دي��ري��ة 

مطمئنا  املتخذة،  الوقائية  وبالإجراءات  العمل  مب�ستوى 

على �سري العمل وتطبيق نظام التعامل عن بعد.

ال��ت��ي اطلقتها  ع��ل��ى جم��م��وع��ة اخل���دم���ات  اط��ل��ع  مع ك��م��ا  التوا�سل  كخدمة  املواطنني  على  للتخفيف  متلقي اخلدمة من خلل الر�سائل الق�سرية.ال��دائ��رة 

 محافظ العقبة يتفقد دائرة األراضي للتأكد من اجراءات 
مواجهة كورونا

اإزدادت باإ�سطراد احلاجة لتطبيق الأنظمة الذكية يف زمن جائحة كورونا؛  وهذا ما كان 

وبت�سارع مذهل دخلت  لكن  الأي��ام؛  النامية قبل جائحة كورونا هذه  املتقدمة عن  ال��دول  مييز 

والإن��رتن��ت  اخلليوية  ك��الأج��ه��زة  التكنولوجيا  اأدوات  على  املعتمدة  الذكية  الأنظمة  تطبيقات 

والف�سائيات واأنظمة التوقيع العاملي واأنظمة املعلومات اجلغرافية وغريها كل دول العامل من 

اأو�سع الأبواب، وتاليا اأمثلة على مناذج من احلياة اليومية يف الدول املتقدمة لنلم�س الفرق بينهم 

والدول النامية:

املدن  بني  التنقل  يف  اجلغرافية  املعلومات  واأنظمة  العاملي  التوقيع  اأنظمة  اإ�ستخدامات   .1

والو�سول للأهداف واأماكن املق�سد وحركات ال�سري وتطبيقاتها ومعرفة اأماكن الت�سوق والتنزه 

وحمطات الوقود والفنادق واملحلت التجارية وكل �سيء دون احلاجة خلرائط ورقية اأو م�ساعدة 

باتت ما�سة كتطبيقات  الآخرين، وجعل ذلك ثقافة جمتمعية؛ واحلاجة لذلك يف زمن كورونا 

نوعية ت�سّكل مفا�سل الإقت�ساد الرقمي.

الكا�س  اأو  الإئتمان  بطاقات  باإ�ستخدام  الكبرية  امل��ولت  يف  احل�ساب  على  الذاتي  الإعتماد   .2

دون احلاجة لكا�سري اأو حما�سب، وكذلك دفع فاتورة البنزين وغريها يف الكازيات دون م�ساعدة 

اأحد، وغريها من الأمثلة الكثري؛ ويف زمن كورونا وكنتيجة للعمل عن ُبعد والتعليم عن ُبعد بات 

تعري�س  وعدم  الآمنة  وامل�سافات  الإجتماعي  التباعد  ل�سمان  �سرورة  البطاقات  هذه  اإ�ستخدام 

حياة النا�س للخطر.

3. اإ�ستخدام اأنظمة النقل الذكية يف حركة املرور وذلك من خلل �سا�سات عر�س على جوانب 

الطرق توؤ�سر حلالت الإزدحام وال�سرعات وغريها دون احلاجة لوجود رقباء ال�سري اأو موظفي 

البلديات؛ ويف زمن كورونا اأ�سبحنا باأم�س احلاجة لإ�ستخدام هذه الأنظمة لغايات اأمتتة حركة 

املرور والتخفيف من احلوادث وفاتورة الطاقة وتقليل الأثر البيئي.

واملياة  الكهرباء  فواتري  ودف��ع  الإلكرتونية  البنوك  وحركات  الإئتمان  بطاقات  اإ�ستخدام   .4

ال�سركات  موظفي  اأم��ام  الفيزيائي  للح�سور  احلاجة  دون  الإن��رتن��ت  �سبكة  خ��لل  من  وغريها 

املعنية؛ ويف زمن كورونا �ساهمت هذه الإج��راءات والت�سجيع عليها يف كبح جماح الفايرو�س من 

جهة وعّززت امل�سافات الآمنة من جهة اأخرى.

5. وجود �سا�سات اإلكرتونية ملعرفة �سرعات املرور لكل �سائق ميّر من اأمام املدار�س وامل�ست�سفيات 

والأماكن التي ت�سّكل خطورة على الإن�سان اأو تزعجه لغايات تنبيهه لتهدئة ال�سرعة؛ ويف زمن 

كورونا غدت ثقافة اإ�ستخدام هذه الثقافات �سرورة للم�ساهمة يف عدم اإزعاج املر�سى وتوفري بيئة 

ملئمة لهم.

املقروءة  للمعلومة  الرئي�س  امل�سدر  اخلليويات هي  تكون  اأن  على  كلي  �سبه  اإعتماد  وج��ود   .6

واملرئية وامل�سموعة والإلكرتونية وحتى الإ�ستخدامات اخلدمية وغريها؛ ويف زمن كورونا اأ�سبح 

التي توّفر  التوا�سل الإجتماعي من خلل اخلليويات  التوجه عاملي كنتيجة لإ�ستخدامات  هذا 

خدمات يف الإت�سال امل�سموع واملرئي والتكنولوجي.

باإ�ستخدام الإ�سوارة الإلكرتونية لغايات حماية �سلمة املواطنني؛  7. ويف زمن كورونا بداأنا 

ما ي�سهم يف الأمن املجتمعي جلميع النا�س من حيث التباعد و�سمان م�سافات اآمنة وغريها.

8. هذا غي�س من في�س التكنولوجيا الع�سرية يف الدول املتقدمة وتطبيقاتها اجلم، ونتطلع 

النامية  العامل  دول  تكون  ل  اأن  نتطلع  لتطبيقها على الأر�س قدما يف الدول النامية; وكذلك 

التكنولوجية  املنظومة  تطوير  يف  ي�ساهموا  بل  الع�سرية  للتكنولوجيا  نهائيني  م�ستخدمني 

امل�ستخدمة وفق اجلاجة.

ب�سراحة: نحتاج لنواكب التطورات املذهلة يف التكنولوجيا من خلل توطينها واإ�ستخدامها 

املطلوبة للتعليم والعمل عن ُبعد يف  وتطبيقات احلكومية الإلكرتونية على ال�سواء، وخ�سو�ساً 

زمن كورونا؛ واملطلوب امل�سي قدما يف مواكبة التكنولوجيا الع�سرية باإ�سطراد لتج�سري الهوة 

بني الدول املتقدمة والنامية.



االقت�صادي
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االنباط-عمان

اخلمي�س،  ام�س  ال��دويل،  البنك  واف��ق 

ع��ل��ى ح���زم���ة م�������س���اع���دات م��ال��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 

فر�س  زي����ادة  ب��ه��دف  دوالر،  م��ل��ي��ون   100

احل�������س���ول ع���ل���ى ال����وظ����ائ����ف، وحت�����س��ن 

ظ����روف ال��ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن��ن االأردن���ي���ن 

ال�سورين. والالجئن 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل��ل��ب��ن��ك ال�����دويل، ف���اإّن 

امل�����س��روع امل���ق���دم م���ن امل��وؤ���س�����س��ة ال��دول��ي��ة 

ياأتي  دوالر،  مليون   100 بقيمة  للتنمية 

الفر�س  ت��وف��ر  مل�سروع  اإ���س��اف��ي��اً  مت��وي��اًل 

االق���ت�������س���ادي���ة ل����الأردن����ي����ن وال���الج���ئ���ن 

وك��ان   ،2016 ع��ام  اأط��ل��ق  ال��ذي  ال�سورين 

العمل  ت��اأث��ر حم��وري يف خلق فر�س  ل��ه 

وري������ادة االأع����م����ال، ويف حت�����س��ن ظ���روف 

العمل لالأردنين والالجئن ال�سورين.

التمويل يتيح تو�سيع  اإّن:  البنك  وقال 

نطاق اأن�سطة امل�سروع خللق فر�س العمل 

يف  و�سي�ساهم  االقت�سادي،  النمو  وتعزيز 

واجلهود  االإن�����س��اين  ال��دور  دع��م  موا�سلة 

جت���اه  االأردن  ي���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي  ال���ك���ب���رة 

ال�����س��وري��ن، فيما  ال��الج��ئ��ن  ا���س��ت�����س��اف��ة 

ال�سدمة  ح��دة  م��ن  التخفيف  اإىل  ت�سعى 

اأزمة  اأحدثتها  التي  االأخرة  االقت�سادية 

كورونا”.

وق������ال وزي������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون 

يف  ال���رب�������س���ي،  و�����س����ام  االأردين  ال�������دويل 

اخلمي�س،  ام�����س  ���س��ح��اف��ي��ة،  ت�����س��ري��ح��ات 

تعر�س  امل��ا���س��ي،  العقد  م��دى  “على  اإن���ه 

مبا  م��ت��ع��ددة،  خارجية  ل�سدمات  االأردن 

يف ذلك اأزمة اللجوء ال�سوري، والتي اأدت 

اإىل انخفا�س كبر يف النمو االقت�سادي، 

م�ستويات  وت�سجيل  املديونية،  يف  وزي��ادة 

البطالة. قيا�سية من 

ي�ست�سيف  االأردن  اأّن  الرب�سي  واأ�ساف 

ي��زال  ال  “كما  ���س��وري،  الج��ئ  مليون   1.3

ل�سمان  معهم  املحدودة  م��وارده  يتقا�سم 

عي�سهم الكرمي بعيداً عن ديارهم”.

ك��ورون��ا  وب���اء  “انت�سار  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

االق��ت�����س��ادي  ال���و����س���ع  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدى 

جهدنا  ن��ب��ذل  وف��ي��م��ا  االأردن،  يف  وامل����ايل 

فر�س  على  واملحافظة  االقت�ساد  ل��دع��م 

نن�س  مل  فاإننا  االأردنين،  وحماية  العمل 

ال�����س��وري��ن ون���ح���ن م��ل��ت��زم��ون ب��دع��م��ه��م 

اإىل  ب��اأم��ان  ال��ع��ودة  اإىل حن متّكنهم من 

بالدهم”.

وق�������ال ������س�����اروج ك����وم����ار ج���ه���ا امل���دي���ر 

االإق���ل���ي���م���ي ل����دائ����رة امل�������س���رق يف ال��ب��ن��ك 

البنك  دع��م  ي��وؤك��د  “امل�سروع  اإّن  ال���دويل، 

م��ك��ون��ات  ل��ك��اف��ة  ال�����س��ام��ل  للنهج  ال����دويل 

امل���ج���ت���م���ع ال�������ذي اع���ت���م���دت���ه احل���ك���وم���ة 

ال  اللجوء،  اأزمة  مع  التعامل  يف  االأردنية 

�سيما خالل هذه املرحلة ال�سعبة”.

“هذه  اأّن  البنك،  لبيان  وفقاً  واأ�ساف، 

حت�سن  يف  �ست�سهم  جميعها  االأن�����س��ط��ة 

وتعزيز  امل�ستقبل،  واآفاق  املعي�سة،  ظروف 

ال�سدمات  وج��ه  يف  ال�سمود  على  القدرة 

ل�����دى امل���ج���ت���م���ع���ات االأردن������ي������ة امل�����س��ي��ف��ة 

ال�سورين”. والالجئن 

“امل�سروع  ف���اإّن  ال��ب��ن��ك،  ب��ي��ان  وبح�سب 

االأردن��ي��ن  م��ن  ال��ف��ق��راء  ح�����س��ول  �سيعزز 

وال���الج���ئ���ن ال�������س���وري���ن ع���ل���ى حم��اف��ظ 

اإل���ك���رون���ي���ة ت��ت��ي��ح ل��ه��م ت��ل��ق��ي االأج������ور، 

اأو  ال����ط����ارئ����ة  ال���ن���ق���دي���ة  وامل���������س����اع����دات 

الدفع  م��ن  ومتكينهم  ال��ب��ط��ال��ة،  اإع��ان��ات 

اأزمات �سحية  االإلكروين يف حالة وقوع 

اأو  اإغ�����الق  يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ت��ت��ط��ل��ب ف��ر���س 

تقييد احلركة واالنتقال”.

اأن�سطة  ع��ّدة  اأي�ساً  امل�سروع  و�سيطّبق 

من  للن�ساء  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��م��ك��ن  ت��ع��زز 

خ����الل ال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى ري������ادة االأع���م���ال 

رعاية  خدمات  ودع��م  املنزل،  من  والعمل 

ال����ط����ف����ل، وم����ع����اجل����ة ب���ع�������س اجل����وان����ب 

االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ع���ائ���ق���اً اأم����ام 

ما  والتي  العمل،  �سوق  يف  امل��راأة  م�ساركة 

الدولية  املعاير  وفق  ج��داً  متدنية  ت��زال 

واالإقليمية.

و����س���ي���ن���ف���ذ امل���������س����روع اأي���������س����اً ت���داب���ر 

لل�سادرات  التناف�سية  ال��ق��درة  لتح�سن 

الزراعة، وقالت  العمل يف قطاع  وظروف 

االأوىل  �سليمان، اخلبرة  اآيت علي  مرمي 

ال��ب��ن��ك  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف  �����س����وؤون  يف 

اإن  امل�����س��روع  عمل  فريق  ورئي�سة  ال���دويل 

�ساأن حتديث �سل�سلة قيمة املنتجات  “من ِ
زي��ادة  يف  ي�ساعد  اأن  ال��ط��ازج��ة  ال��زراع��ي��ة 

قيمة ال�����س��ادرات، وي���وؤدي يف ال��وق��ت ذات��ه 

ل���الأردن���ي���ن  ال���ع���م���ل  ف���ر����س  اإي����ج����اد  اإىل 

امل�������زارع ويف  ال�������س���وري���ن يف  وال���الج���ئ���ن 

ما  ملرحلة  املتقدمة  اللوج�ستية  اخلدمات 

بعد احل�ساد التي ت�ساندها.

وك��م��ا ه��و احل���ال يف امل�����س��روع االأ���س��ل��ي، 

متويل  اأداة  االإ�سايف  التمويل  “ي�ستخدم 
تربط �سرف  التي  للنتائج  وفقاً  الربامج 

بالنتائج  مبا�سر  ب�سكل  ال��ق��ر���س  اأم����وال 

امل�سروع �سنتان”، بح�سب  املتحققة، ومدة 

البيان.

االنباط-عمان

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���رو����س  ت��ف�����س��ي  اأدى 

اإىل   )19-COVID(”19-كوفيد“
ال�سركات  بها  متار�س  التي  الطريقة  تغير 

واأحد  االأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة  يف  اأعمالها 

ح��ل��ول  ي�����س��ت��خ��دم  االأردن  يف  ال��ب��ن��وك  اأك����رب 

�سركة”�سيرك�س” للتكيُّف مع واقع العمل 

اجلديد الذي فر�سه انت�سار الفرو�س.

 )JKB(الكويتي االأردين  ال��ب��ن��ك  ق���ام 

والتطبيقات  امل��ك��ت��ب  �سطح  ح��ل��ول  بتطبيق 

 Citrix®(”سيرك�س�“ من  االفرا�سية 

 Virtual Apps and
ف���روع���ه  خم���ت���ل���ف  Desktops(ع�����������������رب 
جميع  يف  وامل��وزع��ة  فرعاً   64 عددها  والبالغ 

يف  املوجود  فرعه  اإىل  اأنحاءاالأردنباالإ�سافة 

بالبقاء يف حالة عمل  له  �سمح  قرب�س، مما 

وت��ق��دمي��ه اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة اإىل ال�����س��رك��ات 

تدير  التي  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرة 

عمليات اال�ستراد الهامة وموا�سلة التداول 

ب�سال�سة خالل فرة االإغالق التي ت�سهدها 

البالد.وعند روؤيته لالأحداث العاملية تتك�سف 

ح���ول واق���ع ان��ت�����س��ار ال��ف��رو���س واإدراك������اً منه 

العمل من  اإىل  بحاجة  اأغلبية موظفيه  ب��اأن 

املنزل، حترك البنك االأردين الكويتيب�سرعة 

والتطبيقات  امل��ك��ت��ب  �سطح  ح��ل��ول  لتطبيق 

االفرا�سية من “�سيرك�س” جنباً اإىل جنب 

بت�سليم  التحكم  حللول  التحتية  البنية  مع 

 Citrix( “�سيرك�س”  م���ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

 Application Delivery
ل�����س��م��ان   ))Controller )ADC
وموثوقة  اآم��ن��ة  بيئة  يف  عملهم  ا�ستمرارية 

وم��وا���س��ل��ة دع���م ع��م��الء ال��ب��ن��ك م��ن �سركات 

قطاعي التجزئة واخلا�س.

االأردن  يف  ال��ك��ام��ل  االإغ����الق  تطبيق  مت 

وب��اإ���س��ع��ار م�سبق  امل��ا���س��ي  م���ار����س   21 م��ن��ذ 

ق�����س��ر ن�����س��ب��ي��اً. ه����ذا االأم�����ر دف����ع ب��ال��ب��ن��ك 

ل�سمان  ب�سرعة  للت�سرف  الكويتي  االأردين 

ال��ن��ق��دي��ة  و����س���ول ع��م��الئ��ه اإىل اخل���دم���ات 

املالية  احتياجاتهم  الإدارة  الالزمة  واملالية 

خ��الل  ال��ت��ج��اري��ة  وع��م��ل��ي��ات��ه��م  ال�سخ�سية 

حالةعدم اليقن والوعي الناجتة عن تف�سي 

الفرو�س امل�ستجد.

 PRO( ”تكنولوجي “برو  ومب�ساعدة 

الذهبي  ال�سريك   )TECHnology
تنفيذ  )Citrix(،اكتمل  “�سيرك�س”  لـ 

والتطبيقات  املكتب  �سطح  ح��ل��ول  واع��ت��م��اد 

جلميع  “�سيرك�س”  م���ن  االف���را����س���ي���ة 

امل��وظ��ف��ن امل��ع��ن��ي��ن ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ه���ام ح��رج��ة 

العمل  �سيا�سات  تنفيذ  وح�سا�سة عن طريق 

عن ُبعد.

خ����ال����د  ق�����������ال  ال���������������س�������دد،  ه�����������ذا  ويف 

ال��������ر���������س��������دان، ال�����رئ�����ي�����������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي 

 PRO(”تكنولوجي “برو  ل�������س���رك���ة 

“حتتاج   :)TECHnology
ل�����س��م��ان  اإىل و����س���ع خ���ط���ة  ك����ل م��وؤ���س�����س��ة 

ا���س��ت��م��راري��ة اأع��م��ال��ه��ا وب���ال���ت���ايل م��وا���س��ل��ة 

ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال���ت���ج���اري���ةب���غ�������س ال���ن���ظ���ر ع��ن 

ف���رة االرت���ب���اك احل��ا���س��ل��ة، وذل���ك ل�سمان 

املحافظة  �سرورة  مع  امل�ستخدمن  اإنتاجية 

االأمان.وباعتمادنا  م��ن  ع��ايل  علىم�ستوى 

“�سيرك�س”)Citrix(،قمنا  ح���ل���ول 

ب��ت��م��ك��ن وت���ع���زي���ز ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

املكتب  واأ���س��ط��ح  تقدميتطبيقات  اأج���ل  م��ن 

باالإ�سافة  الطلب،  عند  جهاز  ب��اأي  اخلا�سة 

اإىل اعتماد حلول العمل عن ُبعد كحل طويل 

االأمد مل�ستقبل خمتلف جذرياً”.

 )JKB(يخطط البنك االأردين الكويتي

“�سيرك�س”  حلول  اعتماده  لتو�سيع  االآن 

للعمل عن ُبعد لت�سمل جميع موظفي اأق�سام 

باأن  تدرك متاماً  اإنها  الرئي�سي، حيث  املقر 

طرق  اجلديدمن  النوع  هو  ُبعد  عن  العمل 

العمل احلديثة والتي قد ت�ستمر بعد انتهاء 

جائحة “كوفيد-19”.

وق����د حت����دث ه��ي��ث��م ال��ب��ط��ي��خ��ي، رئ��ي�����س 

لدى  اخلا�سة  والبنكيَّة  التجزئة  منتجات 

“ينبغي  ق��ائ��اًل:  ال��ك��وي��ت��ي،  االأردين  البنك 

ع���ل���ى م���وظ���ف���ي خ���دم���ة ال���ع���م���الء ام���ت���الك 

ال���ق���درة ال��ك��ام��ل��ة ل��ت��زوي��د ع��م��الئ��ن��ا ب��اأخ��ر 

من  يحتاجونها  التي  واالأخ��ب��ار  التحديثات 

ويف  ان��ق��ط��اع  دون  االأردين  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك 

ع��الء  ي�����س��ي��ف  ح���ن  يف  الفعلي”،  ال���وق���ت 

االأوق���ات  ه��ذه  “وحتى يف  ق��ائ��اًل:  القدومي 

التي ت�سكل حتدياً ب�سبب عمل املوظفن عن 

العمالء،  مكاملات  جميع  على  ال��رد  مت  ُبعد، 

وهذا كان العامل الرئي�سي الذي مييز حلول 

غرها”. عن   )Citrix(”سيرك�س�“
يف حن حت��دث كل من ع��الء القدومي، 

االأعمال،  وا�ستمرارية  املعلومات  اأمن  مدير 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��دي��ر  واإب���راه���ي���م ج��ا���س��ر 

ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات ل������دى ال��ب��ن��ك 

اأننا  نعلم  قائلن:”كنا  الكويتي،  االأردين 

ب��ح��اج��ة اإىل ج��ع��ل ال��ع��م��ل ع��ن ُب��ع��د اأول��وي��ة 

م��ل��ح��ة، ول���ه���ذا ال�����س��ب��ب، اع��ت��م��دن��ا ح��ل��ول 

“�سيرك�س”)Citrix(. حيثبداأت رحلتنا 
ونعتقد   ،2017 ع��ام  منذ  “�سيرك�س”  مــع 

االآن اأكرث من اأي وقت م�سى اأن حلهم ميكن 

عمالئنا  بها  نخدم  التي  الطريقة  يغر  اأن 

خالل هذه االأوقات غر امل�سبوقة”.

ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة  “�سيرك�س”  ت���وف���ر 

م��ن ح��ل��ول م�����س��اح��ة ال��ع��م��ل ال��رق��م��ي��ة التي 

الأعمالهم  اأف�سل  اأداء  من  املوظفن  مُتّكن 

ومكان  زم��اٍن  اأي  وموؤمنةيف  اآمنة  وبطريقة 

وب���اأي ج��ه��اٍز ك���ان. ملعرفة امل��زي��د ح��ول هذه 

ا�ستخدامها  ملوؤ�س�ستك  احللول وكيف ميكن 

ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ىال�������س���رع���ة وامل����وث����وق����ي����ة 

بالطريقة  امل��وارد  الإدارة  املطلوبة  والكفاءة 

غر  البيئات  تتطلبها  ال��ت��ي  الديناميكية 

املتوقعة وو�سع عملك على طريق النجاح يف 

امل�ستقبل، ميكنك زيارة الرابط التايل: 

https://www.citrix.com/

products/citrix-virtual-

apps-and-desktops/form/

b u s i n e s s -c o n t i n u i t y -

/disaster-recovery-wp

حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دوالر

البنك الدولي : نبذل جهدنا لدعم االقتصاد االردني

 البنك األردني الكويتي يعتمد حلول 
»سيتركس« للتكيُّف مع وضع العمل الجديد 

 الحموري يوعز بتكثيف الرقابة على 
المنشآت في المحافظات

االنباط-عمان

تنفيذ جوالت رقابية على 3 االف من�ساأة 

التزامها  ل��ع��دم   63 واغ���الق  اأي���ام   3 خ��الل 

باجراءات ال�سالمة العامة.

اأغ���ل���ق���ت ف����رق ال���رق���اب���ة ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت  

امل�سكلة من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 

الثالثاء  يوم  منذ  من�ساأة   63 العالقة  ذات 

املا�سي وحتى ظهر ام�س اخلمي�س وحترير 

ب����اج����راءات  ل���ع���دم االل����ت����زام  62 خم��ال��ف��ة 

ال�سحية. العالمة والوقاية  ال�سالمة 

وب���ل���غ ع����دد امل��ن�����س��اآت ال���ت���ي مت زي��ارت��ه��ا 

ع��ل��ى م���دى ال��ث��الث��ة اأي����ام ح����وايل  3 االف 

62 ج����ول����ة رق���اب���ي���ة  م���ن�������س���اأة م����ن خ������الل 

وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارات  فيها  ���س��ارك��ت 

وال��ت��م��وي��ن وال��ع��م��ل وال�����س��ح��ة وال��داخ��ل��ي��ة 

واأمانة  املحلية  واالدارة  وال�سياحة  والبيئة 

ع��م��ان وامل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال���دواء 

واملقايي�س. واملوا�سفات 

و���س��م��ل��ت ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة امل��ن�����س��اآت يف 

على  الركيز  مت  حيث  املحافظات  خمتلف 

ب��اأه��م��ي��ة تطبيق  اأ���س��ح��اب امل��ن�����س��اآت  ت��وع��ي��ة 

اج��������راءات ال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة وال���وق���اي���ة 

ال�����س��ح��ي��ة مل���واج���ه���ة وب������اء ك����ورون����ا ومب���ا 

�سالمة  و���س��م��ان  احل��م��اي��ة  منظومة  ي��ع��زز 

االأن�سطة  خمتلف  ع��م��ل  و���س��ر  امل��واط��ن��ن 

كما خطط له .

للجهات  االح�سائية  البيانات  وبح�سب 

ال��رق��اب��ي��ة ف��ق��د ارت��ف��ع ع���دد امل��ن�����س��اآت التي 

 85 اإىل    زيارتها  منذ بداية احلملة  متت 

 1400 األ���ف م��ن�����س��اأة ومت اغ���الق اأك���رث م��ن 

ال�سالمة  باجراءات  التزامها  لعدم  من�ساأة 

ال�سحية. والوقاية  العامة 

وق���د اأوع�����ز وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال���ت���م���وي���ن ال����دك����ت����ور ط������ارق احل���م���وري 

الرقابة اخلا�سة  وتكثيف عمليات  بت�سديد 

ال�سالمة  ب��اج��راءات  االل��ت��زام  من  بالتاأكد 

املن�ساآت  ع��ل��ى  ال�سحية  وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام��ة 

يف ك��اف��ة امل��ح��اف��ظ��ات و���س��رورة اال���س��ت��م��رار 

واملتابعة. الرقابة  بعمليات 

التزام  من  التاأكد  اجل��والت  وت�ستهدف 

املن�ساأت باجراءات ال�سالمة العامة بخا�سة 

ا���س��ت��خ��دام اأج���ه���زة ال�����س��الم��ة ك��ال��ك��م��ام��ات 

التعقيم  م�ستلزمات  وت��وف��ر  وال��ق��ف��ازات 

ومراعاة التباعد بن الزبائن. 

امليدان  يف  الرقابية  ال��ف��رق  و�ستتواجد 

ب�����س��ورة دائ���م���ة وم�����س��ت��م��رة ل��ل��ت��ح��ق��ق من 

ال����ت����زام امل���ن�������س���اآت ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات واأوام������ر 

ال  النافذة  الدفاع  واوام��ر  النافذة  الدفاع 

النت�سار  منعا   )11( رقم  الدفاع  امر  �سيما 

فايرو�س كورونا وحماية املن�ساآت واملزودين 

وامل�ستهلكن. 

واأك�������دت ف����رق ال���رق���اب���ة اأه���م���ي���ة ت��ع��اون 

اجل��م��ي��ع واالل����ت����زام ب����اإج����راءات ال�����س��الم��ة 

ال���ع���ام���ة م����ن ق���ب���ل امل���واط���ن���ن وامل���ن�������س���اآت 

للمحافظة على املنجزات التي حتققت على 

�سعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك �سمان 

بعد  ال��ق��ط��اع��ات  غالبية  ع��م��ل  ا���س��ت��م��راري��ة 

و�سول االأردن ملرحلة اخلطورة املعتدلة.

وج������اء ت���وح���ي���د اجل���ه���د ال���رق���اب���ي ب��ن 

ت�سهيل  بهدف  املعنية  واجل��ه��ات  ال���وزارات 

اإرباك املن�ساآت من خالل  االجراءات وعدم 

ت��ع��دد اجل��ه��ات واجل����والت ال��رق��اب��ي��ة بهذا 

ال�ساأن.
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االنباط-وكاالت

ن�����دد �ل���رئ���ي�������س �ل��ف��رن�����س��ي �إمي���ان���وي���ل 

�أن��ه��ا  �إىل  ب��ال��ع��ن�����س��ري��ة م�����س��ر�ً  م���اك���رون 

و�آفة  للميثاق �جلمهوري  يعد خيانة  وباء 

تطاول �ملجتمع برمته

ودع����ا م���اك���رون ع��ل��ى ل�����س��ان �مل��ت��ح��دث��ة 

�سد  �لتحرك  ت�سديد  �إىل  �حلكومة  با�سم 

�ل��ت�����س��اه��ل يف ه��ذ�  �ل��ع��ن�����س��ري��ة و�إىل ع���دم 

على  �سدد  نف�سه  �لوقت  يف  لكنه  �ملو�سوع 

ق����و�ت حفظ  م���ْن  �ل��ُع��ظ��م��ى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  �أن 

�لنظام ال ميكن �نتقاد �أد�ئها

ويف �الأث���ن���اء ت��و����س��ل��ت �ل��ت��ظ��اه��ر�ت يف 

�لعديد من �لدول وال �سيما يف �أوروبا �سد 

�لعن�سرية

ف��ف��ي ف��رن�����س��ا �ن��ط��ل��ق��ت ت���ظ���اه���ر�ت يف 

م���دي���ن���ة ل���ي���ل ح���ي���ث جت���م���ع �مل���ت���ظ���اه���رون 

ل��اح��ت��ج��اج على  ���س��اح��ة �جل��م��ه��وري��ة  يف 

جرت  وق��د  �ل�سرطة  ووح�سية  �لعن�سرية 

�لفرن�سية  �ل�سرطة  بينهم وبني  مو�جهات 

�ل���ت���ي ح���ا����س���رت �مل���ت���ظ���اه���ري���ن و�أط���ل���ق���ْت 

�ملُ�سيل للدموع باجتاههم �لغاز 

يف  �لتظاهر�ت  تو��سلت  بريطانيا  ويف 

�لعديد من �ملدن مبا فيها �لعا�سمة لندن 

ومان�س�سرت

�سمت  دقائق  ت�سع  �ملحتجون  ركع  وقد 

وهي �لفرتة نف�سها �لتي ثبت فيها �سابط 

�الأمركي  عنق  على  ركبته  �أبي�س  �سرطة 

�الأفريقي جورج فلويد

وقد جرت خال هذه �لتظاهر�ت �إز�لة 

متاثيل ون�سب تذكارية ترمز �إىل �لتمييز 

�لعن�سري كما جرى يف النك�سرت بريوري 

يف �سمال غرب �إجنلرت� ، حيث �أزيل ن�سب 

عائلة  وه��ي  رول��ي��ن�����س��ون،  لعائلة  ت��ذك��اري 

بارزة ��ستفادت من جتارة �لرقيق

�أم������ا يف ه���ول���ن���د� ف��ن��ظ��م��ت ت���ظ���اه���ر�ت 

ح���ا����س���دة رف�������س���اً ل��ع��ن�����س��ري��ة �ل�����س��رط��ة 

�الأمركية

�مل���ح���ت���ج���ون يف ح��دي��ق��ة  وق������د جت����ّم����ع 

رئ��ي�����س  �أول  ب��ا���س��م  ���س��م��ي��ت  �م�������س���رتد�م  يف 

م��ن��ت��خ��ب دمي��ق��ر�ط��ي��ا يف ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا 

�إنهم  �ملتظارهون  وقال  مانديا،  نيل�سون 

م�ستقبل  لبناء  �أ�سو�تهم  �سماع  ياأملون يف 

الأطفالهم �أف�سل 

االنباط-وكاالت

�إن  �أم����ري����ك����ي، �م���������س،  ق�����ال م�������س���در 

و�إ�سر�ئيل،  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 

مل تتفقا بعد على خر�ئط �الأر��سي �لتي 

�لغربية بال�سفة  �الأخرة  �ست�سمها 

وت��ع��ك��ف جل��ن��ة �أم��ري��ك��ي��ة-�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

ع���ل���ى و����س���ع خ����ر�ئ����ط ل��ل��م��ن��اط��ق �ل��ت��ي 

�مل��ح��ت��ل��ة،  ب��ال�����س��ف��ة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �ست�سمها 

توطئة العرت�ف �أمريكي بهذ� �ل�سم

ون���ق���ل���ت ه���ي���ئ���ة �ل���ب���ث �الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 

)ر����س���م���ي���ة( ع����ن م�������س���در �أم����ري����ك����ي، مل 

حت���دد ����س��م��ه، ق��ول��ه مل ي��ت��م ب��ع��د و���س��ع 

�خل����ر�ئ����ط �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �خل���ا����س���ة ب��خ��ط��ة 

موقف  تنتظر  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�سم، 

�إ�سر�ئيل بهذ� �خل�سو�س

وي�����س��رتط �ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����س �ع��رت�ف��ه 

ب�����س��م �إ����س���ر�ئ���ي���ل �أر����������س ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

�إ�سر�ئيل  �حتلتها  �لتي  �لغربية  بال�سفة 

على  م�سبقا  معها  ب��االت��ف��اق   ،1967 ع��ام 

�ل�سم خر�ئط 

ك��م��ا �����س���رتط وزي�����ر �ل����دف����اع وزع��ي��م 

بيني  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �أب��ي�����س  �أزرق  ح���زب 

غانت�س، �تفاق رئي�س �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي 

�الأمريكية  �الإد�رة  مع  نتنياهو  بنيامني 

مو�فقته  مينح  كي  �ل�سم،  خر�ئط  على 

�لعملية على 

وك����ان م��ق��رب��ون م���ن ن��ت��ن��ي��اه��و �أمل��ح��و� 

�حلكومة  �أن  �إىل  �ملا�سيني  �ل��ي��وم��ني  يف 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ق����د ت����ب����د�أ ب�����س��م �ل��ك��ت��ل 

�لغربية،  بال�سفة  �لكربى  �ال�ستيطانية 

�الأمريكية  �الإد�رة  مع  �التفاق  قبل  حتى 

على خر�ئط �ل�سم

ويف هذ� �ل�سدد، فقد نقلت هيئة �لبث 

قوله  �أم��ري��ك��ي  م�سدر  ع��ن  �الإ�سر�ئيلية 

خطة  تطبيق  يف  �إ�سر�ئيل  رغبت  م��ا  �إذ� 

على  و����س��ن��ط��ن  ف�ستكون  مقل�سة،  ���س��م 

��ستعد�د لدر��سة هذ� �الحتمال

�إىل  �الإ�سر�ئيلية  �لبث  هيئة  و�أ���س��ارت 

�أن لقاًء �سيجمع نتنياهو وغانت�س ووزير 

�أ�سكنازي  غ��اب��ي  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �خل��ارج��ي��ة 

ديفيد  �إ�سر�ئيل  يف  �الأم��ري��ك��ي  و�ل�سفر 

ف��ري��دم��ان، ي���وم �الأح����د، م��ن �أج���ل بحث 

�ل�سم مو�سوع 

قد  �الإ�سر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وك��ان 

�أع��ل��ن م����ر�ر� يف �الأ���س��اب��ي��ع �مل��ا���س��ي��ة �إن��ه 

�الأول  يف  �ل�سم  بعملية  �ل�����س��روع  يعتزم 

من يوليو/متوز �ملقبل

ويف �ل�����س��ه��ر �مل���ا����س���ي، ق���ال���ت �ل��ق��ي��ادة 

�التفاقيات  من  حّل  يف  �إنها  �لفل�سطينية 

مع �إ�سر�ئيل، مبا يف ذلك �الأمنية، ب�سبب 

�ل�سم.)�الأنا�سول( قر�ر 

االنباط - االأنا�ضول

�للوبي  �سمح  م�سبوقة،  غ��ر  خ��ط��وة  يف 

�مل����وؤي����د الإ����س���ر�ئ���ي���ل يف �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 

�الأم���ري���ك���ي���ة، ل��ل��م�����س��رع��ني �الأم���ري���ك���ي���ني، 

الأر��س  �الإ�سر�ئيلي  �ل�سم  خمطط  بانتقاد 

�لغربية بال�سفة  فل�سطينية 

�الأمريكية  �لعامة  �ل�سوؤون  جلنة  ولكن 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، �ل���ت���ي ت�����س��م��ى �خ���ت�������س���ار� 

باالإجنليزية “�أيباك” ��سرتطت �أن تتوقف 

وكالة  بح�سب  �حل��د،  ه��ذ�  عند  �الن��ت��ق��اد�ت 

تلغر�ف”،  “جوي�س  �ل���ي���ه���ودي���ة  �الأن����ب����اء 

�ل�سادرة يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

ون��ق��ل��ت �ل���وك���ال���ة، �م�����س �خل��م��ي�����س، عن 

�لكونغر�س  يف  م�ساعد  �أحدهما  م�سدرين، 

�أي��ب��اك  �إن  �أم��رك��ي، قولهما  م��ان��ح  و�الآخ���ر 

عرب  �جتماعات  يف  �لتوجيه  هذ�  “قدمت 
�لفيديو، ومكاملات هاتفية مع �مل�سرعني”

الأن  ع����ادي����ة،  غ����ر  “�لر�سالة  وق����ال����ت 

�لعلني  �الن��ت��ق��اد  ب��ا���س��ت��م��ر�ر  ت��ث��ب��ط  �أي���ب���اك 

الإ�سر�ئيل”

�جل��م��اع��ات  �أب����رز  “�أيباك” م��ن  وت��ع��ت��رب 

�مل����وؤي����دة الإ����س���ر�ئ���ي���ل يف �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 

�الأم���ري���ك���ي���ة، ول���ه���ا ت���اأث���ر و�����س���ع يف د�خ���ل 

�ل�����س��ي��وخ  وجم��ل�����س��ي  �الأم���ري���ك���ي���ة،  �الإد�رة 

�الأمريكَيني و�لنو�ب 

وكان رئي�س �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي بنيامني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ق���د �أع���ل���ن م������ر�ر� يف �الأ���س��اب��ي��ع 

�ل�سم يف  �ل�سروع بعملية  �أنه يعتزم  �ملا�سية 

�الأول من يوليو/متوز �ملقبل

ول���ك���ن ه����ذه �خل���ط���ة ت���و�ج���ه �ن���ت���ق���اد�ت 

�إعاقة  �ساأنها  من  �أن  باعتبار  و��سعة،  دولية 

بني  ���س��ام  �ت��ف��اق  �إىل  للتو�سل  فر�سة  �أي 

و�الإ�سر�ئيليني �لفل�سطينيني 

وق���ال���ت وك���ال���ة �الأن���ب���اء �ل��ي��ه��ودي��ة “مع 

تغلغل �لقلق يف �أو�ساط �جلالية �ليهودية يف 

�لنهائي،  �ملوعد  هذ�  قبل  �ملتحدة  �لواليات 

ت���و�ج���ه �أي���ب���اك ����س���وؤ�اًل ���س��ائ��ًك��ا: ه���ل ت��دع��م 

تر�سم خطا  �أم  ث��م��ن،  ب���اأي  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  ق��ي��ادة 

تعر�س  �أن��ه��ا  تعتقد  �ل��ت��ي  �الإج�����ر�ء�ت  على 

�ليهودية للخطر؟” �لدولة  م�ستقبل 

ون���ق���ل���ت �ل���وك���ال���ة ع����ن �مل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

“�أيباك  �إن  ق��ول��ه  ه��اري�����س  �آدم  “�أيباك” 
�نتقاد  ع��ل��ى  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أع�����س��اء  ت�سجع  ال 

�لعاقة  تعزيز  هو  دورنا  �إ�سر�ئيل،  حكومة 

بني �حلليفني.”

وق��ال��ت وك��ال��ة �الأن��ب��اء �ل��ي��ه��ودي��ة “حتى 

�الآن، ظلت �أيباك، �سامتة علًنا ب�ساأن �ل�سم، 

ول��ك��ن ع��ل��ى �ن���ف���ر�د، �أخ���ربت �مل�����س��رع��ني �أن��ه 

م�ساعدة  م��ن  للحد  يدفعون  ال  �أن��ه��م  طاملا 

ميكنهم  فاإنه  الإ�سر�ئيل،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�نتقاد خطة �ل�سم دون �ملخاطرة بالتوتر�ت 

�أو �ال�ستباك معها”، يف �إ�سارة �إىل �أيباك

وي�سرتط �لبيت �الأبي�س، �التفاق �مل�سبق 

�لفل�سطينية  بال�سفة  �ل�سم  خر�ئط  على 

�ملحتلة، كي يعرتف به

االنباط-وكاالت

 �أجمع �سيا�سيون وحقوقيون على خطورة 

�لفل�سطينية  �لق�سية  بها  متر  �لتي  �حلالة 

�ل�سم  بخطط  تتمثل  ك��ب��رة  حت��دي��ات  م��ن 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، م�������س���ددي���ن ع���ل���ى �����س����رورة 

�ل���رئ���ي�������س حم��م��ود  ت�����س��ري��ح��ات  ت���خ���رج  �ن 

ع��ب��ا���س ب��وق��ف �ل��ت��ن�����س��ي��ق �الأم���ن���ي و�ل��ت��ح��ل��ل 

م��ن �الت��ف��اق��ي��ات م��ع )�إ���س��ر�ئ��ي��ل( م��ن د�ئ��رة 

�لتطبيق  د�ئرة  �إىل  و�الحاديث  �لت�سريحات 

�ل�سهيونية  �مل��خ��ط��ط��ات  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ع��م��ل��ي، 

م �أجز�ء من �ل�سفة �ملحتلة وغور �الأردن  ب�سّ

�أر��سي �ملو�طنني و�مل�ستوطنات �ملقامة على 

ندوة  خ��ال  وحقوقيون  �سيا�سيون  و�أك��د 

�ل�سيا�سية  “�لتد�عيات  ب��ع��ن��و�ن  ���س��ي��ا���س��ي��ة 

و�ل���ق���ان���ون���ي���ة ل���ق���ر�ر دول�����ة �الح����ت����ال ���س��م 

�لتن�سيق  وق���ف  �أن  ع��ل��ى  �لغربية”  �ل�����س��ف��ة 

�إيجابية”،  “خطوة  �التفاقيات  و�لتحلل من 

�لفل�سطينية  �مل���وق���ف  ت��ع��زي��ز  ����س���رورة  م���ع 

�لوحدة  �إمتام  مثل  �أخرى  وطنية  باإجر�ء�ت 

�ساملة  وطنية  ��سرت�تيجية  وبناء  �لوطنية، 

�لت�سفوية  �الإ�سر�ئيلية  �ملخططات  ملو�جهة 

بحق �الأر�س و�ملقد�سات

و�سّددو� على �أهمية تفعيل �أدو�ت �ملقاومة 

يجمع  وطني  ح��و�ر  �إىل  و�ل��دع��وة  �ل�سعبية، 

على  للت�ساور  �لفل�سطينية،  �لف�سائل  ق��ادة 

�آل��ي��ة وط��ن��ي��ة و����س��ح��ة م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا، و�سط 

م �جلديدة حتذير�ت من خطورة �ل�سّ

حلقة جديدة من �لعدو�ن

�������َد ع�����س��و �مل��ك��ت��ب �ل�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة  و�أكَّ

“�أن  ع������ز�م  ن���اف���ذ  �أ.  �الإ�����س����ام����ي  �جل����ه����اد 

�أج�����ز�ء م���ن �ل�سفة  ب�����س��م  �ل���ق���ر�ر �خل���ا����س 

ب��اأن��ه��ا  �مل��ي��ت،  �ل��ب��ح��ر  و���س��م��ال  �الأردن  وغ����ور 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  حل�سار  ج��دي��دة  حلقة 

ق�سيتهم” ولت�سفية 

�الح��ت��ال  ق���ادة  �أنَّ  ع���ز�م  �ل�سيخ  و�أو���س��ح 

ت�سريع  يف  �لعاملية  “كورونا”  �أزم���ة  ت�ستغل 

�أن  �إىل  م�����س��ًر�  �ل�����س��م،  �مل��خ��ط��ط��ات  تطبيق 

�الح���ت���ال ي�����س��ت��ه��ز�أ ب��ال�����س��ر�ئ��ع و�ل��ق��و�ن��ني 

�لدولية �إز�ء ذلك

و�أ�سار �إالأى �أن �سم �الأر��سي �لفل�سطينية 

عليها،  لل�سيطرة  غطاء  �سرعية  �لعدو  مينح 

على  فعلًيا  ي�سيطر  �الحتال  �ن  �إىل  منبهاً 

ه���ذه �الأر�������س، و���س��ط جت��اه��ل �ل���ع���امل ل��ه��ذه 

�ملاأ�ساة

من  غا�سب  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أن  وبنّي 

بالدفاع  �ملهم  دوره��م  عن  �لعرب  ق��ادة  غياب 

�حل��ك��ام  بع�س  �أن  �إىل  الف��ًت��ا  فل�سطني،  ع��ن 

من  مزيد  �رت��ك��اب  على  �الح��ت��ال  ي�سجعون 

�لفل�سطينيني بحق  �النتهاكات 

وقال عز�م: “�إن �ل�سر�ع مع �الحتال مل 

�أن كل �لقوى  ينته ب�سيا�سة �ل�سم”، م�سيًفا 

�ل�سر�ع،  �نهاء  تنجح يف حماولة  مل  �ملعادية 

و�ن خمطط �ل�سم �جلديد �سيبوء بالف�سل

�أك��ر  �ل��ت��ح��رك على  و���س��ّدد على ���س��رورة 

�لد�خلي  �ل�سعيد  على  ���س��و�ء  م�ستوى  م��ن 

و�ل��ع��رب��ي و�الإق��ل��ي��م��ي، وح�سد م��وق��ف د�ع��ًم��ا 

)�إ���س��ر�ئ��ي��ل(  ُت��دي��ن  �لفل�سطينية  للق�سية 

ومن يقف ور�ءها

��سم 30% من �الر��سي

�ل�سيا�سي  �مل��ك��ت��ب  ع�سو  ق��ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

جميل  فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبية  للجبهة 

عن  م��ع��زواًل  لي�س  �ل�سم  ق��ر�ر  “�ن  م��زه��ر: 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ���س��ف��ق��ة �ل��ق��رن �الم��ري��ك��ي��ة �ل��ت��ي 

خطط لها �لرئي�س دونالد تر�مب”، م�سيًفا 

�أن خمطط �ل�سم ي�سعى ل�سم نحو 30% من 

�أر��سي �الغو�ر مناطق �سمال �لبحر �مليت

�ل�سهيوين  �ل��ق��ر�ر  �ن  على  م��زه��ر  و�أك���د 

�جل���دي���د ج����زء م���ن �ل��ع��ق��ي��دة �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة 

�لر�مية لل�سيطرة على فل�سطني، من خال 

�لتهجر �لق�سري وطرد �ل�سكان و�ال�ستياء 

�أر��سيهم على 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ملخطط  �ل��ت��د�ع��ي��ات  وح����ول 

�سم  �أّن  م��زه��ر  يعتقد  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  �ل�����س��م 

�الأر��سي �لفل�سطينية هو دق �آخر م�سمار يف 

نع�س �تفاقية �و�سلو وم�سروع حل �لدولتني، 

�ل�����رو�ت  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 

باعتبار  �الآب���ار  مياه  يف  و�مل��خ��زون  �لطبيعية 

غور �الأردن �سلة غذ�ء فل�سطني

حت��وي��ل  �إىل  ي�����س��ع��ى  �الح���ت���ال  �أّن  وب����نّي 

“كانتونات”  جمموعة  �إىل  �ملحتلة  �ل�سفة 

�لفل�سطينية،  �لدولة  تدمر  بهدف  معزولة 

�إىل جانب تكري�س و�قع �الحتال من خال 

تهويد �ل�سفة عرب بناء �ملزيد من �لوحد�ت 

�ال�ستيطانية

وفيما يتعلق مبو�جهة قر�ر �ل�سم، طالب 

مزهر ��ستكمال خطوة وقف �لتن�سيق �الأمني 

و�لوطني  �مل��رك��زي  �ملجل�س  ق���ر�ر�ت  بتنفيذ 

ب�����س��ح��ب �الع��������رت�ف ب����االح����ت����ال، و�إل����غ����اء 

�لوحدة  �إمت��ام  �سرورة  مع  �أو�سلو،  �تفاقيات 

�أدو�ت �ملقاومة �ل�سعبية �لوطنية وتفعيل 

قيادي  �سامل  وطني  حو�ر  عقد  �إىل  ودعا 

ل��ب��ح��ث �ل���و����س���ع �حل�������ايل، و�الت�����ف�����اق ع��ل��ى 

ب��ال��ث��و�ب��ت،  للتم�سك  وط��ن��ي��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�إج������ب������ار �الح�����ت�����ال ع���ل���ى �ل�����رت�ج�����ع ع��ن 

�ل�سعب  ب��ح��ق  �مل��ج��ح��ف��ة  خم��ط��ط��ات��ه  تطبيق 

لفل�سطيني �

�أك������د ع�����س��و �مل��ك��ت��ب  ويف غ�������س���ون ذل������ك، 

لتحرير  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  للجبهة  �ل�����س��ا���س��ي 

�ل�������س���ع���ب  �أن  ن����ا�����س����ر،  �����س����ال����ح  ف���ل�������س���ط���ني 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي���رف�������س ك���اف���ة �مل��خ��ط��ط��ات 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �ل��ت�����س��ف��وي��ة ب���ح���ق �الأر�������س 

و�ملقد�سات

�لن�سال  تعزيز  �أهمية  على  نا�سر،  و�سّدد 

�ل��وط��ن��ي �ل�����س��ع��ب��ي وت�����س��ك��ي��ل ج��ه��ة م��ق��اوم��ة 

مل��و�ج��ه��ة خمططات �الح��ت��ال، مع  م��وح��دة 

حممود  �لرئي�س  خطو�ت  ��ستكمال  �سرورة 

على  لتطبيقها  و��سحة  �آليات  بو�سع  عبا�س 

�أر�س �لو�قع

�إىل  �ل��ر���س��م��ي��ة،  و�جل��ه��ات  �ل�سلطة  ودع���ا 

�لتوجه �إىل موؤ�س�سات �الأمم �ملتحدة ملحا�سبة 

ق�����ادة �الح����ت����ال ع��ل��ى �ن��ت��ه��اك��ه��م ل��ل��ح��ق��وق 

م��ط��ال��ًب��ا  ل��وق��ف��ه��ا،  و�ل�����س��غ��ط  �لفل�سطينية 

بو�سع �سبكة �أمان مالية تدعمها دول عربية 

وم��وؤ���س�����س��ات مل��و�ج��ه��ة �حل�����س��ار �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�ملايل بحق �ملوظفني

�لقانون �لدويل يحرمه

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ان���ت���ه���اك���ات �الح����ت����ال 

ل��ل��ق��و�ن��ني �ل��دول��ي��ة، �أو����س���ح �مل��ف��و���س �ل��ع��ام 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة �مل�����س��ت��ق��ل��ة حل��ق��وق �الن�����س��ان ع�����س��ام 

�سيا�سة  ُي��ج��رم  �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  �ن  ي��ون�����س، 

�نتهاك  )�إ�سر�ئيل(  تو��سل  وبذلك  �ل�سم، 

�لقو�نني و�ملو�ثيق �لدولية

يقل  �الغ������و�ر ال  ���س��م  �أن  ي��ون�����س،  وب����نّي 

�ل�سفة  ع��ن  غ���زة  ق��ط��اع  ف�سل  ع��ن  خ��ط��ورة 

���س��ي��ا���س��ًي��ا، م��ن��ُذ �ن�����س��ح��اب ج��ي�����س �الح��ت��ال 

من  منبًها   ،2005 ع��ام  �ل��ق��ط��اع  �أر����س��ي  م��ن 

ت���د�ع���ي���ات ���س��ي��ا���س��ة �ل�����س��م �خل���ط���رة ع��ل��ى 

�لفل�سطيني �ل�سعب  حتقيق م�سر 

�ن��ت��ق��ل��و� م��ن  �أن ق�����ادة �الح����ت����ال  و�أك������د 

�أجز�ء من �ل�سفة �ملحتلة فعلًيا  مرحلة �سم 

�إىل مرحلة �ل�سم �لقانونية، �إذ ي�سكن قر�بة 

�ملليون م�ستوطن يف م�ستوطنات مقامة على 

�أر��سي �ملو�طنني يف �ل�سفة

�لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  من  يون�س،  وطالب 

لتقدمي  �لقانونية  �الأدو�ت  ��ستعمال  حت�سني 

�جل���ن���اي���ات  حم���ك���م���ة  �إىل  �الح�����ت�����ال  ق������ادة 

جر�ئمهم  على  قانونًيا  ملحا�سبتهم  �لدولية 

�لفل�سطيني �ل�سعب  بحق 

وب��ت��اري��خ 17 م��اي��و )�أي������ار( �مل��ا���س��ي، �أك��د 

رئي�س �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي بنيامني نتانياهو، 

ب��ع��د منح  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�سفة  ي��ع��ت��زم ���س��م  �أن���ه 

حلكومة  �ل��ث��ق��ة  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  “�لكني�ست” 
غانت�س،  بيني  مناف�سه  مع  �جلديدة  �لوحدة 

ورد �لرئي�س حممود عبا�س على ذلك بوقف 

�لتن�سيق �الأمني و�لتحلل من �التفاقيات مع 

)�إ�سر�ئيل( و�لواليات �ملتحدة

 ماكرون يدعو إلى تشديد التحرك ضد العنصرية 

 مصدر أمريكي: لم يتم االتفاق على خرائط »الضم« بالضفة الغربية

 في خطوة غير مسبوقة

 »أيباك« تسمح للمشرعين األمريكيين بانتقاد مخطط الضم 

مطالبات باستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الضم

االنباط-وكاالت

�أع����رب����ت �إي�������ر�ن ع���ن ����س��ت��ع��د�ده��ا 

ل���ت���ب���ادل م���زي���د م����ن �ل�������س���ج���ن���اء م��ع 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

وز�رة  ب����ا�����س����م  �مل����ت����ح����دث  وق��������ال 

مو�سوي  عبا�س  �الإير�نية  �خلارجية 

�الأط��ر  و���س��ع  مت  �إذ�  �خلمي�س  �م�����س 

�ل�سرورية، �سوف نكون على ��ستعد�د 

�إن�سانية للقيام بذلك الأ�سباب 

و�أف����������ادت وك����ال����ة �أن�����ب�����اء �ل��ط��ل��ب��ة 

ه����ذه �خل���ط���ة مي��ك��ن  �أن  �الإي����ر�ن����ي����ة 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع �ل�����س��ف��ارة 

�ل�سوي�سرية يف طهر�ن

ومت������ث������ل �����س����وي���������س����ر� �مل���������س����ال����ح 

�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل���ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة 

�إي������ر�ن الأن ط��ه��ر�ن  �الأم���ري���ك���ي���ة  يف 

وو����س��ن��ط��ن  ل��ي�����س ب��ي��ن��ه��م��ا ع��اق��ات 

دبلوما�سية منذ �أكر من 40 عاما

وك��ان قد مت �الإف���ر�ج عن �جلندي 

�الأم����ري����ك����ي �ل�������س���اب���ق م���اي���ك���ل و�ي����ت 

�الأ�سبوع �ملا�سي بعد �حتجازه عامني 

�أمريكا  �أفرجت  �ملقابل  �إير�ن. ويف  يف 

عن �لعامل �الإير�ين جميد طاهري

االنباط-وكاالت

رحب �سفر فل�سطني لدى منظمه 

�ل���ت���ع���اون �ال����س���ام���ي م���اه���ر �ل��ك��رك��ي 

للجنة  �ال�ستثنائي  �الج��ت��م��اع  بنتائج 

�م�س  عقد  �لذي  للمنظمه  �لتنفيذيه 

و�لذي  �خلارجية  وزر�ء  م�ستوى  على 

�ع���ت���م���د ب���االج���م���اع م�������س���روع �ل���ق���ر�ر 

باف�سال  يتعلق  و�ل����ذي  �لفل�سطيني 

�ل�سم �ال�سر�ئيلي خمطط 

وق�����ال �ل��ك��رك��ي يف ح���دي���ث الإذ�ع�����ة 

�����س����وت ف���ل�������س���ط���ني �ل���ر����س���م���ي���ة، ي���وم 

روؤي��ة  دع��م  �ل��ق��ر�ر ج��دد  �إن  �خلمي�س، 

طرحها  �لتي  عبا�س  حممود  �لرئي�س 

ع��م��ل��ي��ه  ح��������ول  �الم���������ن  يف جم����ل���������س 

�ل�����س��ام ودع���م وم�����س��ان��ده �ل��ت��ح��رك��ات 

و�ل�سيا�سية  �لقانونية  �لفل�سطينيه 

مل��ح��ا���س��ب��ه ����س��ر�ئ��ي��ل وم�����س��ائ��ل��ت��ه��ا على 

ج���ر�ئ���م���ه���ا، د�ع���ي���ا �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 

ل�������امم �مل����ت����ح����ده وجم����ل���������س �الم�����ن 

و�ملحاكم �لدولية بتحمل م�سوؤولياتها 

يف رف�����س خم��ط��ط �ل�����س��م و�ل�����س��غ��ط 

على ت��ل �ب��ي��ب ب��وق��ف �ج��ر�ء�ت��ه��ا غر 

باأي تغير  �لقانونية وعدم �العرت�ف 

و���س��ت��ني مبا  �سبعة  �ل��ع��ام  ح���دود  ع��ل��ى 

�لقد�س فيها 

�سمل  �ل���ق���ر�ر  �ن  �ل��ك��رك��ي  و�و����س���ح 

�ي�����س��ا ت��ك��ل��ي��ف �مل��ج��م��وع��ه �ال���س��ام��ي��ه 

�مل�����س��اور�ت التخاذ  ب��ب��دء  ن��ي��وي��ورك  يف 

خمطط  ملو�جهه  �لازمه  �الج���ر�ء�ت 

�ل�سم ��سافة �ىل تكليف �سفر�ء �لدول 

�ىل  �ل��ق��ر�ر  م�سامني  بنقل  �الع�����س��اء 

�ملنظمات و�لربملات �لدولية

�للجنة  �الجتماع  �ن  �لكركي  وب��ني 

�ال�سامي  �لتعاون  ملنظمه  �لتنفيذيه 

كلف �المني �لعام مبتابعة تنفيذ بنود 

�ل��ق��ر�ر ف���ور� ����س��اف��ة �ىل �ل��ع��م��ل على 

من  لفل�سطني  �مل���ايل  �ل��دع��م  ت��ق��دمي 

ودعم  ماليه  �مان  �سبكه  توفر  خال 

وكاله �الونرو�

 إيران تعرب عن استعدادها لتبادل 
مزيد من السجناء مع أمريكا

 ترحيب بنتائج االجتماع االستثنائي للجنة 
التنفيذيه لمنظمة التعاون اإلسالمي
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االنباط-وكاالت

القانون  ورج���ال  الق�ضاة  م��ن  الع�ضرات  ح��ّذر 

اإ�ضرائيل  �ضم  اأن  م��ن  اخلمي�س،  الإ�ضرائيليون، 

ُيجّرم  ق��د  الغربية،  بال�ضفة  فل�ضطينية  اأرا����س 

م�ضوؤولني اإ�ضرائيليني يف حماكم دولية

وج���اء حت��ذي��ر الق�ضاة ورج���ال ال��ق��ان��ون، بعد 

العامة للمحكمة  اأي��ام قليلة من حتذير املدعية 

اجلنائية الدولية، فاتو بن�ضودا، يف ت�ضريح اأ�ضارت 

اإ�ضرائيل  خمطط  اإىل  بقلق  تنظر  اأنها  اإىل  فيه 

ه��ذه  اأن  اإىل  م�����ض��رة  فل�ضطينية،  اأرا������س  ل�ضم 

الأرا�ضي �ضتبقى حمتلة

وت��ن��ظ��ر امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة منذ 

ع�����دة ����ض���ن���وات، يف اإط�������اق حت��ق��ي��ق ر���ض��م��ي مع 

اإ�ضرائيليني، يف �ضبهات بجرائم حرب  م�ضوؤولني 

الأرا���ض��ي  يف  اإ�ضرائيل  ترتكبها  الإن�ضانية،  �ضد 

الفل�ضطينية املحتلة منذ عام 1967

ول حتقق املحكمة اجلنائية الدولية مع دول، 

واإمنا مع م�ضوؤولني �ضيا�ضيني واأمنيني وع�ضكريني

اإن  الإ�ضرائيلية، اخلمي�س،  البث  وقالت هيئة 

دعوة حتذير الع�ضرات من الق�ضاة ورجال القانون 

ج����اءت يف ر���ض��ال��ة وج��ه��وه��ا اإىل رئ��ي�����س ال�����وزراء 

ال���وزراء  ورئي�س  نتنياهو،  بنيامني  الإ�ضرائيلي 

املناوب ووزير الدفاع بيني غانت�س

ع��دم  اإىل  ر�ضالتهم  يف  دع����وا  اإن��ه��م  واأ���ض��اف��ت 

بال�ضفة  فل�ضطينية  اأرا�����س  �ضم  خطة  تطبيق 

الغربية

وتابعت اإنهم اأكدوا يف ر�ضالتهم على اأن فر�ضا 

اأحادي اجلانب لل�ضيادة الإ�ضرائيلية على منطقة 

مت ال�ضتياء عليها بالقوة، هو خرق �ضافر ملبادئ 

اأ�ضا�ضية يف القانون الدويل

الر�ضالة ح��ذروا من  اأن موقعي  اإىل  واأ���ض��ارت 

يف  اإ�ضرائيل  �ضُتبك  القبيل  ه��ذا  من  خطوة  اأن 

حماكم دولية، وقد ُتّرم يف بع�س الأح��وال عدة 

�ضخ�ضيات اإ�ضرائيلية

وكان رئي�س الوزراء الإ�ضرائيلي قد اأعلن مرارا 

بعملية  ال�ضروع  يعتزم  اإن��ه  املا�ضية،  الأ�ضابيع  يف 

ال�ضم يف الأول من يوليو/متوز املقبل

وردا على ذلك، اأعلنت القيادة الفل�ضطينية اأنها 

اإ�ضرائيل مبا يف ذلك  يف ح��ّل من التفاقيات مع 

الأمنية

االنباط-وكاالت

عقوبة  باأق�ضى  نرويجية  حمكمة  ق�ضت 

ممكنة يف القانون املحلي، على رجل فتح النار 

داخل م�ضجد يف اأو�ضلو بعد اأن قتل �ضقيقته، 

حيث حكمت عليه بال�ضجن 21 عاما.

ال��ذي  امل�ضجد  على  الهجوم  يت�ضبب  ومل 

�ضنه ال�ضاب الرنويجي يف اإيذاء اأحد.

وط��ل��ب امل���دع���ي ال���ع���ام ي���وه���ان اأوي��ف��رب��رغ 

العقوبة الق�ضوى للجاين فيليب مانهاو�س، 

وقال اإن الأخ��ر قال يف املحكمة اإنه “ياأ�ضف 

لعدم ت�ضببه يف املزيد من ال�ضرر«.

اأن��ه  “اأثبت  مانهاو�س  اأن  امل��دع��ي  واأو���ض��ح 

�ضخ�س بالغ اخلطورة«.

عاما(   22( مانهاو�س  قتل  املا�ضي،  والعام 

�ضقيقته البالغة من العمر 17 عاما يف بادئ 

ال���ن���ار عليها 4 م����رات من  ب���اإط���اق  الأم������ر، 

بندقية �ضيد يف منزلهما ب�ضاحية ب��اروم يف 

العا�ضمة الرنويجية.

قريب  م�ضجد  اإىل  م��ان��ه��او���س  ت��وج��ه  ث��م 

حيث كان 3 رجال ي�ضتعدون لحتفالت عيد 

4 طلقات من بندقية على  الأ�ضحى، واأطلق 

اأن ي�ضيطر عليه  الزجاجي قبل  امل�ضجد  باب 

اأحد امل�ضلني.

بالأفعال،  املحكمة، اعتف مانهاو�س  ويف 

لكنه اأطلق عليها “عدالة الطوارئ«.

االنباط-وكاالت

رد حاكم ولية وا�ضنطن وعمدة مدينة �ضياتل 

اأطلقها  تهديدات  على  �ضريعا،  اإليها  تنتمي  التي 

الأمركي دونالد ترامب بحقهما، فجر  الرئي�س 

اخلمي�س.

وكان ترامب كتب على ح�ضابه الر�ضمي مبوقع 

الي�ضاري  وا�ضنطن  ولي��ة  “حاكم  اإن  “تويت”، 
�ضياتل،  مدينة  وع��م��دة  اإن�ضلي،  ج��اي  ال��رادي��ك��ايل 

تاريخ  ي�ضخران ويلهوان مب�ضتوى ل مثيل له يف 

بادنا العظيمة«.

ف��اإن  الآن،  املدينة  “ا�ضتعيدوا  ت��رام��ب:  وت��اب��ع 

اأن��ا. ه��ذه لي�ضت لعبة. ه��وؤلء  مل تفعلوا فاأ�ضفعل 

ال��ف��و���ض��وي��ون ي��ج��ب اأن ي��ت��وق��ف��وا ف����ورا. حت��رك��وا 

ب�ضرعة«.

وكان ي�ضر ترامب يف حديثه اإىل �ضماح حاكم 

الولية وعمدة �ضياتل للمحتجني باإن�ضاء منطقة 

املظاهرات  خلفية  على  ب�”امل�ضتقلة”،  و�ضفوها 

ال���ت���ي ت�����ض��ه��ده��ا ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ب��ع��د مقتل 

املواطن ذي الأ�ضل الإفريقي جورج فلويد على يد 

ال�ضرطة.

وكتب عن مدخل هذه املنطقة: “اأنتم تغادرون 

الآن اأرا�ضي الوليات املتحدة”، يف اإ�ضارة اعتربها 

عن  انف�ضالية”  “حماولة  يبدو  ما  على  ترامب 

الباد.

ل��ك��ن ك����ام ت���رام���ب مل ي��ع��ج��ب ح���اك���م ولي���ة 

�ضاعة قائا:  بعد  غ��ّرد  اإذ  اإن�ضلي،  وا�ضنطن ج��اي 

يبقى  اأن  عن احلكم يجب  العاجز  الرجل  “هذا 
بعيدا عن �ضاأن ولية وا�ضنطن«.

من  �ضاعة  بعد  اأي  تقريبا،  ذات��ه  التوقيت  ويف 

على  �ضياتل  مدينة  عمدة  كتبت  ت��رام��ب،  تغريدة 

“تويت”: “اجعلنا اآمنني وعد اإىل خمباأك«.
امل�������ض���وؤول���ني الأم���رك���ي���ني  ���ض��م��اح  اأن  وي���ب���دو 

للمحتجني للقيام بهذا العمل ياأتي من باب تنفي�س 

الغ�ضب املتعاظم يف الولية، اإثر مقتل فلويد.

واأع�����اد ه���ذا احل����ادث ف��ت��ح ملفي ال��ع��ن��ف ال��ذي 

مت���ار����ض���ه ال�������ض���رط���ة الأم����رك����ي����ة ����ض���د ال�������ض���ود، 

والعن�ضرية يف املجتمع ب�ضكل عام.

االنباط-وكاالت

ط���ل���ب���ت احل�����ك�����وم�����ة ال����ق����ط����ري����ة م��ن 

احل���ك���وم���ي،  ال���ت���م���وي���ل  ذات  امل���وؤ����ض�������ض���ات 

خ��ف�����س الإن����ف����اق ع��ل��ى اأج������ور امل��وظ��ف��ني 

ال��ذي حت��اول  ال��وق��ت  غ��ر القطريني، يف 

تاأثر  ملواجهة  املالية  م��وارده��ا  دع��م  فيه 

جائحة فرو�س كورونا.

وبح�ضب وكالة “بلومربغ” الإخبارية، 

اإىل  ت��ع��ل��ي��م��ات  امل���ال���ي���ة  وزارة  اأ������ض�����درت 

الوزارات واملوؤ�ض�ضات والكيانات احلكومية 

امل��م��ول��ة م���ن ال���دول���ة خل��ف�����س ال��ن��ف��ق��ات 

ال�����ض��ه��ري��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني غ���ر ال��ق��ط��ري��ني 

املقبل،  1 يوليو  باملئة بدءا من   30 بن�ضبة 

ت�ضريح  اأو  الرواتب  تقليل  اإما عن طريق 

العمال باإ�ضعار ملدة �ضهرين.

وت��اأث��ر الق��ت�����ض��اد ال��ق��ط��ري ك��ث��را من 

فرو�س  ب�ضبب  العاملي  الإغ��اق  تداعيات 

التي  الدوحة،  على  تراكمت  وقد  كورونا، 

من املقرر اأن ت�ضت�ضيف كاأ�س العامل لكرة 

10 مليارات دولر من  القدم بعد عامني، 

الديون يف اأبريل.

ي��ه��دد  اأن  مي��ك��ن  ن��ف�����ض��ه،  ال���وق���ت  ويف 

خ��ف�����س ال��وظ��ائ��ف وال���روات���ب ل��اأج��ان��ب 

ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي يف ق��ط��ر، م��ن خ��ال 

زيادة خطر نق�س العمالة واإحلاق ال�ضرر 

امل�ضتهلكني. اإنفاق  بعائدات 

95 باملئة من  وي�ضكل الأجانب يف قطر 

اإجمايل القوى العاملة.

اإيكونوميك�س”  “اأك�ضفورد  وت��وق��ع��ت 

�ضكان  م��ن  باملئة   10 م��ن  يقرب  م��ا  رحيل 

اآثار  “ميكن اأن يكون له  قطر، وهو نزوح 

طويلة الأمد«.

ل�ضركة  الأج��ان��ب  م��ن  الآلف  وي��ع��م��ل 

اخلطوط اجلوية القطرية املدعومة من 

الدولة، التي �ضغلت ما يقرب من 47 األف 

�ضخ�س اعتبارا من 31 مار�س 2019.

كما ي�ضكل املغتبون اأي�ضا جزءا كبرا 

م���ن ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��ر ل��ل��ب��تول 

وال�����ض��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا امل���دع���وم���ة من 

عن  بالفعل  كاهما  اأعلن  وقد  احلكومة، 

الوظائف. تخفي�س 

اأجور  ميزانيات  تقليل  اإىل  وبالإ�ضافة 

الأجانب، اأوقفت وزارة املالية اأي�ضا بع�س 

بع�ضها  اأثر  التي  الأخ��رى،  ال�ضتحقاقات 

على املوظفني غر القطريني.

واأم��������رت ال���������وزارة ب���وق���ف ال���تق���ي���ات 

وال���ب���دلت ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني م��ق��اب��ل 

الإج������ازات وت���ذاك���ر ال�����ض��ف��ر، ك��م��ا اأوق��ف��ت 

امل�ضبقة املدفوعات  معظم 
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 ترامب غاضب من »محاولة انفصالية«.. وحاكم واشنطن: دعنا وشأننا

 قطر تخفض رواتب األجانب بالمؤسسات الحكومية بنسبة 30 بالمئة

االنباط-وكاالت

اأقال الرئي�س ب�ضار الأ�ضد، ام�س، رئي�س 

الوزراء عماد خمي�س من من�ضبه، يف خطوة 

تاأتي يف ظل تفاقم ال�ضعوبات القت�ضادية 

اأ�ضابيع وان��دلع احتجاجات  امل�ضتمرة منذ 

نادرة مناه�ضة لاأ�ضد يف مناطق خا�ضعة 

ل�ضيطرة احلكومة.

ومل تذكر و�ضائل الإعام الر�ضمية �ضببا 

للقرار املفاجئ، الذي اأعلن عنه يف مر�ضوم 

امل��وارد  وزي��ر  تعيني  اأي�ضا  ت�ضمن  رئا�ضي 

املائية ح�ضني عرنو�س خلفا خلمي�س.

اقت�ضادية  اأزم�����ة  ت��ع��اين  ال���دول���ة  ل��ك��ن 

طاحنة، حيث انخف�ضت قيمة العملة اإىل 

م�ضتويات قيا�ضية يف الأيام القليلة املا�ضية، 

مما زاد املتاعب التي تواجه ال�ضوريني مع 

معاناتهم من �ضنوات احلرب.

م�ضتوى  اإىل  ال�ضورية  اللرة  وهبطت 

قيا�ضي، حيث �ضجلت يف �ضقوط حر �ضريع 

من  �ضابق  وق��ت  يف  ال����دولر  مقابل   3000

الأ�ضبوع، علما اأن �ضعرها مع بداية الأزمة 

عام 2011 كان نحو 47 مقابل الدولر.

وتقول ال�ضلطات ال�ضورية اإن العقوبات 

الغربية �ضبب املتاعب وا�ضعة النطاق التي 

العملة  انهيار  اأدى  حيث  ال�ضكان،  تواجه 

ثمن  لتوفر  واملعاناة  الأ�ضعار  ارتفاع  اإىل 

الطعام والحتياجات الأ�ضا�ضية.

وت��ن��ت��ق��د احل���ك���وم���ة ���ض��ل�����ض��ل��ة ع��ق��وب��ات 

اأم��رك��ي��ة ج��دي��دة وم�����ض��ددة ت��ع��رف با�ضم 

ت�ضري  اأن  امل��ق��رر  م��ن  قي�ضر”،  “قانون 
يف وق���ت لح���ق م��ن ���ض��ه��ر ي��ون��ي��و، وي��ق��ول 

اإن���ه���ا �ضت�ضيق  اق��ت�����ض��ادي��ون و���ض��ي��ا���ض��ي��ون 

اخلناق اأكرث على حكومة الأ�ضد.

اإدل����ب،  وول����د ع��رن��و���س )67 ع���ام���ا( يف 

و���ض��غ��ل ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���ض��ب احلكومية 

مب��ا يف ذل���ك من�ضب حم��اف��ظ دي���ر ال���زور 

الواقعة على احلدود مع العراق، وحمافظ 

القنيطرة يف جنوب الباد.

وف��ق��دت ال��ل��رة ال�����ض��وري��ة خ��ال العام 

املا�ضي وحده اأكرث من 80 باملئة من قيمتها 

يف ظل عقوبات اأمركية واأوروبية مو�ضعة، 

واأزمة مالية يف لبنان اأعاقت م�ضدرا مهما 

للعملة الأجنبية.

وم���ع ت��ن��ام��ي غ�����ض��ب امل���واط���ن���ني، خ��رج 

املئات اإىل ال�ضوارع هذا الأ�ضبوع يف مدينة 

ال�ضويداء جنوبي �ضوريا التي يغلب الدروز 

على �ضكانها، احتجاجا على تردي الأو�ضاع 

املعي�ضية

االنباط-عمان

وثق مقطع فيديو انت�ضر على “تيليغرام” 

لعرقلة  الأم��ري��ك��ي  للجي�س  فا�ضلة  حم��اول��ة 

م�ضار دورية رو�ضية يف �ضرق �ضوريا

مدرعة  حم��اول��ة  الفيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 

لعتا�ضها،  رو�ضية  دوري���ة  ت���اوز  اأمريكية 

لكن عندما و�ضلت املدرعة الأمريكية بجانب 

حمركها  غطاء  حتت  من  ت�ضاعد  الرو�ضية، 

بخار وتوقفت عن العمل

م�ضدر  “نوفو�ضتي” ع��ن  وك��ال��ة  وذك����رت 

مطلع اأن احلادث وقع يف قرية العربة �ضرقي 

�ضوريا، واأن ذلك مل يعرقل الدورية الرو�ضية 

من موا�ضلة �ضرها

االنباط-وكاالت

اأظ�����ه�����ر ا�����ض����ت����ط����اع ل������ل������راأي ال����ع����ام 

ال��ي��ه��ود  68% م���ن  ت��اأي��ي��د  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

ب�ضكلها  ال�����ض��م  خل��ط��ة  “اإ�ضرائيل”  يف 

احلايل.

ن�ضرته  ال���ذي  ال���ض��ت��ط��اع  يف  وج���اء 

اأن غ��ال��ب��ي��ة  ال��ع��ربي��ة  ال�����ض��اب��ع��ة  ال��ق��ن��اة 

اأعطوا  ممن   )%72( اآراوؤه���م  امل�ضتطلعة 

اأنه  ي��رون  ال�ضم،  خطة  بخ�ضو�س  راأي��اً 

ترك  الحتال  حكومة  على  يتوجب  ل 

كجيوب  ال�ضفة  يف  معزولة  م�ضتوطنات 

الفل�ضطينية. املناطق  داخل 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���وزي���ع امل�����ض��ت��ط��ل��ع��ة 

اآراوؤه������م ح�����ض��ب ان��ت��م��اءات��ه��م احل��زب��ي��ة، 

م��ن   %64 اأن  ال����ض���ت���ط���اع  ب����ني  ف���ق���د 

ال�ضيادة  ب�ضط  ي��وؤي��دون  الليكود  ناخبي 

ال�ضفة،  يف  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

ح���زب  ن���اخ���ب���ي  م����ن   %90 ي�����رى  ب��ي��ن��م��ا 

ب��ي��ن��ي��ت  ن���ف���ت���ايل  ب����زع����ام����ة  “ميينا” 
ب�ضرورة القيام بهكذا خطوة الآن.

وذكرت القناة ال�ضابعة اأن ال�ضتطاع 

ن���ظ���م���ه جم���ل�������س م�������ض���ت���وط���ن���ات ���ض��م��ال 

غالبية  وج��ود  لإثبات  الغربية؛  ال�ضفة 

ت��دع��م خطة  امل��ج��ت��م��ع الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  يف 

ال�ضم.

القناة،  ال�ضتطاع، بح�ضب  ول يعرب 

40% م��ن  اأك������رث م����ن  ن���ظ���ر  ع����ن وج���ه���ة 

“املجتمع الإ�ضرائيلي” ممن مل يبلوروا 
وجهة نظر حتى الآن بهذا اخل�ضو�س

األسد يقيل رئيس وزرائه
 مع »سقوط الليرة«

محاولة فاشلة للجيش األمريكي 
لعرقلة مسار دورية روسية في سوريا 

68% من اليهود يؤيدون »الضم« 
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 كورونا يعطل مرور رالي دكار

 نجوم المنتخبات يخضعون لفحص كورونا

 اصابة مدرب الزمالك بكورونا

الريا�ض

ال�ضعودية،  داك��ار مالذا يف  رايل  وجد 

الثاين  للعام   2021 يف  �ست�ست�سيف  التي 

ع��ل��ى ال���ت���وايل، رايل امل���راح���ل الأه����م يف 

العامل، يف ن�سخة كان من املقرر اأن متتد 

لول  الأو���س��ط،  بال�سرق  اأخ��رى  دول  اإىل 

جائحة فريو�س كورونا. واعرتف مدير 

ال�����س��ب��اق دي��ف��ي��د ك��ا���س��ت��ريا، ال�����ذي ق��دم 

ال��ري��ا���س��ة  وزي���ر  م��ع  الن�سخة  اخل��م��ي�����س 

ال�سعودي عبد العزيز بن تركي الفي�سل 

هذه  متتد  اأن  ك��ان  هدفه  ب��اأن  �سعود،  اآل 

امل��ن��ط��ق��ة. يف  اأخ����رى  دول  اإىل  ال��ن�����س��خ��ة 

اأن يقام رايل داكار  “كان خمططا  وقال 

يف ثالث دول اأو اثنتني على القل، ولكن 

علينا  كان  الذهاب،  ن�ستطع  مل  لالأ�سف 

ال��ب��ح��ث ع���ن ح���ل ���س��ري��ع و���س��ن��ق��ي��م رايل 

ف��ق��ط، ولكنها  ال�����س��ع��ودي��ة  ث���ان يف  داك���ار 

هائلة”. ���س��ح��راء  ل��دي��ه��ا  ك��ب��رية  دول����ة 

الالتينية،  اأمريكا  يف  ن�سخ  ث��الث  وبعد 

2009 من  ال��ت��ي اأخ���ذت زم���ام امل��ب��ادرة يف 

العام  هذا  م�سريته  الرايل  بداأ  اأفريقيا، 

يف ال�سرق الأو�سط، ويف قلبه ال�سعودية.

واأعلن املنظمون اأنذاك اأنهم ينوون �سم 

لل�سباق.ولكن  والإم��ارات  وعمان  الأردن 

اجل��ائ��ح��ة  ب�����اأن  الآن  اع�����رتف  ك��ا���س��ت��ريا 

اأجربتهم على تاأخري هذا امل�سروع عاما، 

ولكنه اأكد اأنه �سيتم ا�ستئنافه يف 2022.

االنباط – عمان

مع  بالتعاون  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  دع��ت 

احتاد الطب الريا�سي، لعبي املنتخبات 

ال���وط���ن���ي���ة، لإج��������راء ف���ح�������س ك����ورون����ا، 

املقبل.وقال  الأ�سبوع  مطلع  من  اعتبارا 

الأوملبية  اللجنة  يف  الإع��الم��ي  امل�سوؤول 

اللجنة  اإن   ، )ب���رتا(  ل  ال�����س��راي��رة  زي���د 

لهذه  للخ�سوع  املنتخبات  لع��ب��ي  دع��ت 

ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  الفحو�سات 

واحتاد الطلب الريا�سي، يف اطار اجلهد 

ال��وط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة ان��ت�����س��ار ال��ف��اي��رو���س 

اأن  اإىل  ال�������س���راي���رة  واأ�����س����ار  امل�����س��ت��ج��د. 

ملبا�سرة  ا���س��ت��ع��دادا  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  ه���ذه 

ال���ت���دري���ب���ات ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي ا���س��ت��ع��دادا 

ل��ل��م��رح��ل��ة امل���ق���ب���ل���ة، م����وؤك����دا م��وا���س��ل��ة 

م�ساعدة  يف  جلهودها  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

جاهزيتهم  ا���س��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ني 

امل��ا���س��ي��ة ب�سبب  ال��ف��رتة  ت��اأث��رت يف  ال��ت��ي 

ظروف اجلائحة.

القاهرة

ت���ع���ر����س م�����س��ط��ف��ى غ�������راب، م����درب 

نادي  يف  ال��رباع��م  بقطاع  املرمى  حرا�س 

ال��زم��ال��ك، ل��الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�����س��ت��ج��د، ���س��ب��اح اخل��م��ي�����س. واأج�����رى 

ط�������ارق ي���ح���ي���ى، رئ���ي�������س ق����ط����اع ال���ك���رة 

من  ب��غ��راب،  هاتفيا  ات�سال  ب��ال��زم��ال��ك، 

علمه  بعد  �سحته  على  الطمئنان  اأج��ل 

ب��اإ���س��اب��ت��ه ب���وب���اء ك���ورون���ا.ون���ق���ل ط���ارق 

الزمالك  اإدارة  جمل�س  متنيات  يحيى، 

ب��رئ��ا���س��ة م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور اإىل امل���درب 

العاجل، حيث  بال�سفاء  م�سطفى غراب، 

املنزيل.وكان  العزل  فرتة  حاليا  يق�سي 

ال�سلة  ك��رة  لع��ب  ال��وه��اب،  عبد  �سعبان 

النا�سئني،  قطاع  م��درب��ي  واأح��د  ال�سابق 

قد تعر�س لالإ�سابة بفريو�س كورونا اإل 

لل�سفاء. ومتاثل  العزل  فرتة  خا�س  اأنه 

ك��م��ا اأع���ل���ن خ��ال��د ال���غ���ن���دور، جن���م ن���ادي 

عن  ال�سابق،  م�سر  ومنتخب  ال��زم��ال��ك 

اإ�سابة ابنته بالفريو�س املنت�سر يف جميع 

بالعزل  ا  اأي�سً هو  والتزم  العامل،  اأنحاء 

برنامج  يف  الظهور  ع��ن  ممتنًعا  امل��ن��زيل 

“زملكاوي” على قناة ناديه

االنباط- عمان

ق����ال����ت ����س���ح���ف  ك���وي���ت���ي���ة ع����رب م�������س���ادر 

ق��ري��ب��ة يف احت�����اد ك����رة ال���ق���دم ال��ك��وي��ت��ي ان 

ال��دويل لكرة القدم  الأخ��ري خاطب الحت��اد 

الت�سفيات  يف  مبارياته  بتاأجيل  للمطالبة 

ال���س��ي��وي��ة امل��زدوج��ة امل��وؤه��ل��ة مل��ون��دي��ال قطر 

يف   2023 ب��ال�����س��ني  ا���س��ي��ا  ون��ه��ائ��ي��ات   2022

ظ���ل ا����س���ت���م���رار ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ، 

دول  ب��ني  ال�سحية  الو���س��اع  ت�����س��اوي  وع���دم 

امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����س��ارك��ة يف ال��ت�����س��ف��ي��ات. وك���ان 

الحت������اد ال����س���ي���وي ل���ك���رة ال���ق���دم ق���د ح��دد 

موعداً  املقبل  اأول/اك��ت��وب��ر(  )ت�سرين  �سهر 

ل�ستئناف الت�سفيات التي توقفت يف )اآذار/

مار�س( املا�سي ب�سبب جائحة كورونا ، حيث 

الكويتي  �سقيقه  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��واج��ه 

 ، اأول  ت�سرين   13 ي��وم  الوىل  م��واج��ه��ت��ه  يف 

 12 ي��وم��ي  وا���س��رتال��ي��ا  نيبال  يلتقي  ان  قبل 

لي�سدل   ، ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  ت�سرين  و17 

ال�ستار على م�سواره يف الدور الثاين ، حيث 

املتبقية  مبارياته  جميع  الن�سامى  يخو�س 

عرب  ال�سحف  ه��ذه  وا���س��ارت  الردن.  خ���ارج 

تلقى  ال��ك��وي��ت��ي  الحت����اد  ان  اىل  م�����س��ادره��ا 

ك��ت��اب��ا م���ن الحت�����اد ال�����دويل ب�����س��اأن حت��دي��د 

الكويت  �ستجمع  التي  املباراة  توقيت وملعب 

مع الن�سامى ، ولذلك قام الحتاد مبخاطبة 

ال��ف��ي��ف��ا لن����ه ي����رى ان ه��ن��ال��ك ع����دم ت��ك��اف��وؤ 

يف  ونظرياتها  الكويت  بني  الوبائي  بالو�سع 

حد  اىل  ت�سيطران  اللتني  والردن  ا�سرتاليا 

كبري على انت�سار الوباء ، على عك�س الكويت 

انت�سار  من  للحد  وبقوة  تكافح  لت��زال  التي 

ال��ف��اي��رو���س ، وب��ال��ت��ايل ف���اإن ال��ربوت��وك��ولت 

اقامة  امكانية  يف  عائقا  تكون  قد  ال�سحية 

املباريات او حتى توفري بيئة تدريب منا�سبة 

مع�ضكر  “االزرق” باقامة  رغ��ب  اذا  ���س��واء   ،

ت��دري��ب��ي او م��ن خ���الل ا���س��ت�����س��اف��ة ال��ف��رق ، 

هذه  و�سط  مطلوب  املوؤ�س�سي  احلجر  حيث 

اأو  ف��اإن حت��دي��د م��الع��ب  ، بالتايل  ال��ظ��روف 

مواعيد لقامة املباريات قبل ال�سيطرة على 

�سعب  امر  هو  الكويت  يف  الفايرو�س  انت�سار 

وغري قابل للتطبيق يف هذه املرحلة واأ�سافت 

اي�سا  خطابه  يف  ت�ساءل  الحت��اد  ان  امل�سادر 

بروتوكولها  عن  �ستتخلى  ال��دول  كانت  ان 

خا�سة   ، الزرق  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع��ن��د  ال�����س��ح��ي��ة 

الن  حتى  املت�سررة  ال��دول  من  الكويت  وان 

وب�سدة من انت�سار الفايرو�س 

عوا�صم

اخلمي�س،  فرن�سي،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

عن مواعيد املباريات والأدوار املتبقية لدوري 

اأبطال اأوروبا، اإىل جانب النظام الذي �ست�سري 

عليه البطولة، ب��دًءا من ال��دور ربع النهائي. 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  جت��ت��م��ع  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 

“يويفا” يوم  القدم  لكرة  الأوروب���ي  لالحتاد 

17 ي��ون��ي��و/ح��زي��ران اجل������اري، لت���خ���اذ ق���رار 

ب�ساأن نهاية املو�سم القاري، وهو اجتماع ميكن 

اإذاع���ة  وبح�سب  ي��وم��ني.  م���دار  على  يعقد  اأن 

فاإن دوري  الفرن�سية،  كارلو”  مونت  “راديو 
اأغ�سط�س/اآب   3 يوم  �سُي�ستاأنف  اأوروب��ا  اأبطال 

ال��دور  من  املتبقية  املباريات  و�ستلعب  املقبل. 

ثمن النهائي، وهي مباريات اأوملبيك ليون �سد 

يوفنتو�س، بر�سلونة اأمام نابويل، ريال مدريد 

ميونخ  وب���اي���رن  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سرت  ���س��د 

 10 اإىل   3 م��ن  ال��ف��رتة  ت�سيل�سي، يف  اأم����ام 

اأغ�سط�س/ اآب.

ومن املقرر اأن يقام الدور ربع النهائي بدءا 

من يوم 12 اأغ�سط�س/ اآب، وبعده مبا�سرة ن�سف 

النهائي بدءا من يوم 15 من ال�سهر ذاته. و�سيتم 

لعب الدورين ربع النهائي ون�سف النهائي من 

م��ب��اراة واح���دة فقط، يف دول���ة حم��اي��دة �سيتم 

كورونا.  فريو�س  انت�سار  من  للحد  اختيارها، 

و�سيقام نهائي دوري اأبطال اأوروبا يوم الأحد 23 

اأغ�سط�س/اآب يف متام العا�سرة م�ساًء )بتوقيت 

ال�سعودية( يف العا�سمة الربتغالية ل�سبونة، مع 

وجود احتمالية باإقامتها يف مدينة فرانكفورت 

ا  الأمل��ان��ي��ة.و���س��ي��در���س الحت���اد الأوروب�����ي اأي�سً

اإمكانية وجود جماهري يف املالعب، لتجنب رفع 

الفائز باللقب الكاأ�س يف ملعب فارغ.

االنباط- عمان

اج��م��ع م��درب��ي ف���رق ال��ف��ئ��ات العمرية على 

ال�ستغناء عن رواتب �سهر ني�سان وايار ل�سالح 

خزينة النادي، يف ظل الظروف املالية ال�سعبة 

ال��ت��ي مي��ر بها ال��ن��ادي ج���راء ت��وق��ف املناف�سات 

ال���ك���روي���ة ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ف���اي���رو����س ك���ورون���ا 

امل�ستجد.جاء ذلك خالل الجتماع الذي تراأ�سه 

ع�سو جمل�س الإدارة زياد �سلباية مدير ن�ساط 

كرة القدم، والناطق الإعالمي وليد ال�سعودي، 

وبح�سور كافة الأجهزة الفنية والإدارية لفرق 

الفئات العمرية.وبارك �سلباية يف حديثه عودة 

بطولة الدوري بعد جهد كبري بذلته اإدارة نادي 

الوحدات لعودة الن�ساط الكروي، رغم معار�سة 

عدد من الأندية، يف الوقت الذي بقي الوحدات 

مل��ا ميتلكه م��ن كوكبة من  ق���راره  �سامداً على 

ال��الع��ب��ني امل��م��ي��زي��ن ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى حتقيق 

ا�سافة  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  منهم  املطلوب 

ال��ت��ي تكبدها  ال��ك��ب��رية  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  اإىل 

النادي خالل الفرتة املا�سية. واأ�ساف �سلباية: 

“بطولة الدوري تقرر لها اأن ت�ستكمل يف الثالث 

من اب املقبل، وهذا يعني باأن الوحدات مقبل 

ع��ل��ى حت���دي ج��دي��د م��ط��ل��وب م��ن��ه اأن يربهن 

للجميع باأنه ق��ادر على ح�سد البطولت التي 

حوله  من  يلتف  كبري  ريا�سي  ك�سرح  ع�سقها 

�سلباية على قرار  الوفية”. وتوقف  جماهريه 

ب��وق��ف ك��اف��ة الأج���ه���زة  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 

ال��ف��ن��ي��ة والإداري��������ة ل��ل��ف��رق ال��ري��ا���س��ي��ة خ��الل 

اأي ن�ساط  املا�سية، يف ظل ع��دم وج��ود  الفرتة 

الجتماع  ا�سرتعى عقد  ال��ذي  الأم��ر  ريا�سي، 

للوقوف خلف النادي يف هذه املحنة التي مير 

ب��ه وليد ال�سعودي  اأ���س��اد  ال���ذي  ال��وق��ت  بها، يف 

الفنية  لالأجهزة  العطرة  الريا�سية  بال�سرية 

لفرق الفئات العمرية وما ميتلكه املدربون من 

جمل�س  مت�سك  ا�ستدعت  كبرية،  فنية  ق���درات 

واملقبلة”.  احلالية  الفرتة  خ��الل  بهم  الإدارة 

الرد الإيجابي مل يتاأخر كثرياً، عندما برهنت 

ل��ل��ن��ادي، وذل��ك  الأج��ه��زة الفنية على وف��اءه��ا 

ع��ن��دم��ا ق����ررت ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن روات����ب �سهر 4 

و�سهر 5 ل�سالح خزينة النادي بدون اأي مزايدة 

على النادي، تاأكيداً على ا�سالة وخلقهم الرفيع 

ملنت�سبي النادي .

عوا�صم

اأك��دت  انتقادات،  من  له  تعر�ست  ما  رغ��م 

التن�س  اأو���س��اك��ا، لع��ب��ة  ن��اع��وم��ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

الأعلى اأجرا على م�ستوى العامل، ا�ستمرارها 

بالعن�سرية،  امل��ن��ددة  الح��ت��ج��اج��ات  دع��م  يف 

اأثناء  اإفريقي،  اأ�سل  من  اأمريكي  مقتل  بعد 

اع���ت���ق���ال ال�����س��رط��ة ل���ه يف ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي. 

بلقبني  الفوز  لها  �سبق  التي  اأو�ساكا،  وقالت 

اإن��ه��ا �ساركت  يف ال��ب��ط��ولت الأرب���ع ال��ك��ربى، 

يف م�����س��ريات م��ن��ددة ب��ت�����س��رف ال�����س��رط��ة، يف 

منيابولي�س بولية ميني�سوتا، كما انخرطت 

ال�سود  “حياة  ح��رك��ة  �سمن  اح��ت��ج��اج��ات  يف 

ت��ق��ي��م  ح���ي���ث  اأجن���ل���و����س  ل���و����س  يف  مهمة”، 

اأوؤي���د  اأي�����س��ا. واأ���س��اف��ت “اأنا اأحت���دث لأن��ن��ي 

ه���ذه احل���رك���ة، واأ���س��ع��ى ل���س��ت��غ��الل و���س��ع��ي 

وت��اب��ع��ت  التغيري”.  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة 

عامة  ب�سفة  واملوقف  فلويد،  جورج  “مقتل 
يف اأمريكا، كان له تاأثري كبري علي.. ال�سمت 

ل ميكن اأن يكون احلل، كل �سخ�س يجب اأن 

واأن يعرب عنه”. ذل���ك،  م��وق��ف يف  ل��ه  ي��ك��ون 

لبع�س  اأو�ساكا  تعر�ست  مواقفها  على  وردا 

الن����ت����ق����ادات، وط��ال��ب��ه��ا ب��ع�����س الأ���س��خ��ا���س 

“بالبقاء يف جمالها” والرتكيز على التن�س، 
ل��ك��ن��ه��ا ب���دل م���ن ذل���ك اخ���ت���ارت ال����رد وع���دم 

ذلك،  عن  اليابانية  الالعبة  ال�سكوت.وقالت 

عرب اإن�ستجرام “رمبا مل يكن من ال�سروري 

ك���ان من  ل��ك��ن  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات،  ق���راءة جميع  يل 

ال�سعب اأي�سا جتاهل هذه الأمور”. واأردفت 

ال��ن��ا���س  ه�����وؤلء  ع��ل��ى  اأك����رب  ب��ح��زن  “اأ�سعر 
التعاي�س  ميكن  فال  التعليقات(،  )اأ�سحاب 

ب�سهولة مع الكراهية واجلهل«.

 الكويت يطالب بتأجيل مباراته امام منتخبنا

 الكشف عن مواعيد مباريات ابطال اوروبا

 شلباية يؤكد قدرة الوحدات الفوز بالبطوالت

 اوساكا ترد على منتقديها
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االنباط-عمان 

قييييال امليييديييير اليييعيييام ليي�ييصييركيية امليينييا�ييصيير 

ليييليييزييييوت واملييييحييييروقييييات امليييهييينيييد�يييس يييا�ييصيير 

اليييدفيييع  خيييدمييية  اإطييييييياق  اإن  املنا�صري” 

االإلييييييكييييييروين بيييييييياالردن ييييعيييد جيييييييزءاً ميين 

بييرنييامييج احلييكييوميية االإلييكييرونييييية، واليييذي 

موؤ�ص�صات  او  اأفييراد  �صواء  اجلميع  �صيمكن 

ميين اليييدفيييع  ليييدى اجلييهييات املييتييعييددة بكل 

�ييصييهييوليية وييي�ييصييرميين خيييال هيييذه اليينييوعييييية 

ميين اخليييدميييات وخييا�ييصيية خيييال الييظييروف 

الراهنة وبعد جائحة كورونا حر�صنا على 

املقدمة  اخلييدمييات  نييوعييييية  ورفيييع  حت�صني 

ودون  العمليات   اآمييان  على  املحافظة  مع 

وتقليل  االوراق  ا�ييصييتييخييدام  اىل  احليياجيية 

التعامات بالنقود حر�صاً منا على �صحة 

باال�صافة  واملراجعني   العماء  و�صامة 

الييييوقييييت واجليييييهيييييد  ونييتييفيييييذ  تييييوفيييير  اىل 

ل�صاعات  قيييييود  دون  وقييت  بييياإي  املييعييامييات 

العمل الر�صمية .

واأ�صار املنا�صر  اإىل اأن �صركة املنا�صر 

لييلييزيييوت وامليييحيييروقيييات مبييوجييب اتييفيياقييييية 

اإي- فييواتييركييم، ومت  وقييعييتييهييا مييع �ييصييركيية 

 ، منها  الثانية  للمرحلة  مييوؤخييرا  تفعيلها 

الدفع  اإيجاد حلول  على  اإطار حر�صها  يف 

االإليييكيييرونييييييية اليييتيييي تييتيي�ييصييف بيياليي�ييصييهييوليية 

واملرونة، وتتيح لعماء ال�صركة احل�صول 

عييلييى خيييدميييات اليييدفيييع االإلييييكييييروين دون 

عناء او تعب وباال�صافة اىل درجة االمان 

العالية والدقة وال�صرعة باالجناز.

�صملت   االتييفيياقييييية  اأن  اأييي�ييصيياً  واأو�يييصيييح  

وتفعيل  لتوفر  مراحل  عييدة  على  العمل 

خييدمييات الييدفييع االإليييكيييروين، وكييمييرحييليية 

نظام  خدمة  بتفعيل  ال�صركة  قامت  اأوىل، 

نقاط  عيير  للجمهور  فواتركم”  “اإي 
املنت�صرة  لومي ماركت  ا�صواق  داخل  البيع 

املنا�صر  جلعل عملية  يف جميع حمطات 

للجميع.  وميياءميية  �صهولة  اأكييير  الييدفييع 

الفر�صة  الإتاحة  اخلطوة  هذه  جيياءت  لذا 

لييلييعيياميية لييا�ييصييتييفييادة ميين اخليييدميييات الييتييي 

كييونييهييا  فواتركم”  “اإي  نييظييام  يييوفييرهييا 

يف مييتيينيياول اجلميع ومييتيياحيية داخيييل فييروع 

املنا�صر  حمطات  يف  ماركت  لومي  ا�صواق 

اإ�صافة ملا تقّدمه من �صهولة اال�صتخدام   ،

والتحكم الكامل واالآمن مبواعيد وكيفية 

اليير�ييصييوم مييهييمييا كانت  او  الييفييواتيير  �ييصييداد 

لة. املح�صّ اجلهات 

اأنييييه مت االنييتييهيياء بييداييية   واأ�يييصييياف اىل 

باإمكان  واأ�صبح  الثانية  املرحلة  العام  من 

عييميياء اليي�ييصييركيية تيي�ييصييديييد قيييييميية  فييواتيير 

طييلييبييات الييييديييييزل اإليييكيييرونييييييياً عييير نييظييام 

اإىل  احلاجة  دون  من  فواتركم”   “اإي 

ا�ييصييتييخييدام الييدفييع اليينييقييدي اأو الييبييطيياقييات 

اقتطاع  مبييوجييب  ذلييك  ويييتييم   ، االئتمانية 

البنكي  العميل  ح�صاب  من  الفاتورة  قيمة 

مبا�صرة.

تييو�ييصيييييع  يييتييم  اأن  اأيييي�يييصييياً  امليييقيييرر   وميييين 

املييرحييليية املقبلة  نييطيياق اخلييدميية قييريييبيياً يف 

حل�صابات  وتغذية  الدفع  لتوفرخدمات 

عييييميييياء  اليييييييذمم  ميييين ميي�ييصييركييي حييلييول 

الييدفييع وميي�ييصييتييخييدمييي بييطيياقييات امليينييا�ييصيير 

ليييليييميييحيييروقيييات وحييييلييييول اأعييييييييادة الييتييعييبييئيية 

.efill،ecash،ammanfill
 واأكييييد اأن و�يييصيييوالت املييقييبييو�ييصييات الييتييي 

ت�صدر لقب�س القيم املدفوعة لل�صركة من 

كو�صول  معتمدة  فواتركم”  “اإي  خال 

ر�يييصيييمييييييية ليييييدى دائيييييييرة �يييصيييرييييبييية اليييدخيييل 

وامليييبيييييييعيييات، �ييصييريييطيية اإرفيييييياق االإ�يييصيييعيييارات 

االإلييكييرونييييية اخلييا�ييصيية بييهييذه الييو�ييصييوالت 

قانون  اأحكام  وفق  وقبولها  تدقيقها  ليتم 

 2014 ل�صنة   34 رقييم  الييدخييل  �صريبة 

وتعدياته.

نيييظيييامييياً  فييييواتييييركييييم  اإي  نيييظيييام  وييييعيييد 

اإلكرونياً لعر�س وحت�صيل الفواتر على 

ال�صاعة، وهو نظام مملوك من قبل  مدار 

ت�صغيله  ويييتييم  االأردين،  امليييركيييزي  الييبيينييك 

ميييين قيييبيييل �يييصيييركييية ميييدفيييوعييياتيييكيييم لييلييدفييع 

االإلكروين، وهي خدمة جمانية

االنباط- وكاالت

مع  حتقيقا  ال�صوي�صرية  ال�صرطة  فتحت   

اأن  بعد  �ييصيينييوات،  ثييميياين  العمر  ميين  يبلغ  طفل 

من  لل�صراء  لعبة،  �صكل  على  يييورو  ورقيية  قييدم 

بازل  املتاجر يف قريته يف �صواحي مدينة  اأحد 

�صمايل الباد.

“الغارديان” الريطانية،  �صحيفة  وذكييرت 

اأن الورقة التي قدمها الطفل للمتجر مل تكن 

�صوى لعبة �صينية رمزية، ت�صتخدم يف مرا�صم 

اجلنازات ل�صمان اأن يرقد املتوفى ب�صعادة بعد 

املوت، بح�صب بع�س املعتقدات.

اتهامات،  اأي  للطفل  ال�صرطة  تييوجييه  ومل   

�صيظل  ذلك  مع  لكن  ا�صمه،  على  حتفظت  كما 

اأي   ،2032 مييايييو  حتى  ال�صرطة  �صجات  يف 

اإىل حني اأن ي�صبح عمر 20 عاما، وفق قوانني 

الباد.

 وقد مت توزيع ورقة اليورو اللعبة يف اأوائل 

التي  القرية  �صهدته  كرنفال  يف  املا�صي  مار�س 

يقطن فيها الطفل، حيث الفرنك ال�صوي�صري 

هو العملة الر�صمية هناك.

حملية  �صوي�صرية  اإعييييام  و�ييصييائييل  وذكييييرت   

اأن ورقيييية الييعييمييليية الييلييعييبيية عييادييية جيييدا وحتمل 

ر�صومات ورموز باللغة ال�صينية، وعلى ما يبدو 

اأن الطفل مل يكن يعرف اأنها لعبة، وكان يجرب 

�صرفها من منطلق الف�صول.

الييبييالييغ من  �صقيقه  رفييقيية  الييطييفييل  وتيييوجيييه 

حيث  الييقييرييية،  متجر  اإىل  �ييصيينييوات   10 العمر 

�صاأل االأخ االأ�صغر عما اإذا كان باإمكانه ا�صتخدام 

الورقة يف ال�صراء.

التعرف  ميكن  الورقة  اأن  من  الرغم  وعلى 

على اأنها مزيفة ب�صهولة، فقد ا�صتدعى �صاحب 

املتجر ال�صرطة. ويف اأواخر مايو املا�صي ات�صلت 

ملدة  منزلهما  وزارت  الطفل  بييوالييدي  ال�صرطة 

ثاث �صاعات.

وقيييال مييتييحييدث بييا�ييصييم �ييصييرطيية بييييازل: “لقد 

اأبلغنا اأن االأطفال الذين كان لديهم جمموعة 

ال�صلع.  �صراء  حاولوا  املزيفة  اليورو  اأوراق  من 

وليييذليييك كييييان هييينييياك �ييصييك يف تييييييداول اليينييقييود 

املزيفة«.

اأن  عليه  كييان  التحقيق  �صابط  اأن  واأ�ييصيياف 

يقرر ما اإذا كانت االأموال املزيفة قد ا�صتخدمت 

عمدا اأم ال، وما اإذا كان االأطفال �صيعاقبون على 

هذه الفعلة وفق القانون.

وفت�صت ال�صرطة منزل الطفل، وعرت على 

واثنتني  يييورو،   50 بقيمة  نقدية  اأوراق  ثيياث 

بقيمة  نقدية  اأوراق  وخم�س  يييورو،   20 بقيمة 

يورو.  5 بقيمة  اأوراق  وثاث  يورو،   10

االنباط-وكاالت

ام�س،  االأمركية،  ال�صرطان  جمعية  اأعلنت 

االإ�ييصييابيية  لتقليل خطر  اإر�يييصيييادات جييديييدة  عيين 

لل�صرطان.

التي  “املحدثة”،  ووفقا الإر�صادات اجلمعية 

اأن  يييجييب  فيياإنييه  اإن”،  اإن  “�صي  �صبكة  ن�صرتها 

اخل�صروات  بك  اخلا�صة  الطعام  قائمة  ت�صم 

واحلييييبييييوب اليييكييياميييلييية، واالبيييتيييعييياد عييين الييلييحييوم 

احلمراء امل�صنعة.

وتيييقيييول اجلييمييعييييية اإنييييه يييفيي�ييصييل عييييدم �ييصييرب 

ميين  املييييزيييييد  الييينيييا�يييس  واأن ميييييار�ييييس  اليييكيييحيييول، 

التمرينات بدرجة اأكر من املو�صى بها �صابًقا.

وتيييراجيييع جييمييعييييية اليي�ييصييرطييان االأميييركييييييية، 

الغذائي  بالنظام  املتعلقة  املعاير  ب�صكل دوري، 

بال�صرطان،  ذلييك  وعاقة  الريا�صة  وممار�صة 

وحتدث اإر�صاداتها، وفًقا لذلك

اتباع  اأن  اجلييديييدة  ليياإر�ييصييادات  وفقا  ويبدو 

نييظييام غيييذائيييي �ييصييحييي، وممييار�ييصيية الييتييدريييبييات 

الييريييا�ييصييييية بييانييتييظييام، اأميييييران مييهييمييان، الأنييهييمييا 

ميكن اأن ي�صاعدا النا�س على احلفاظ على وزن 

�صحي.

بني  الييروابييط  من  مزيدا  العلماء  وياحظ 

اأحييدث  يلفت  حيث  الييزائييد،  واليييوزن  ال�صرطان 

ال�صرطان  الأبييحيياث  الييعيياملييي  لل�صندوق  تقرير 

الييوزن  بزيادة  ترتبط  �صرطانا   12 اإىل  النظر 

اأو ال�صمنة، بزيادة 5 �صرطانات على اآخر تقرير 

ن�صر قبل عقد من الزمان.

يفر�س  الييتييي  الغذائية  االأنييظييميية  وتعتمد 

اأنها تقلل من خطر االإ�صابة بال�صرطان ب�صكل 

رئييييي�ييصييي عييلييى تيينيياول اخلييي�يييصيييراوات ذات الييلييون 

االأخ�صر الداكن واالأحمر والرتقايل.

الييفييا�ييصييوليييييا  تييقييلييل  اأن  يييا  اأيييي�يييصً وييييفييير�يييس 

والبازالء من خطر االإ�صابة باملر�س اخلطر، 

من  بييداًل  الكاملة،  الفاكهة  تيينيياول  يف�صل  كما 

تييلييك املييعييلييبيية اأو الييتييي يييتييم تيينيياولييهييا عييلييى �صكل 

ع�صائر.

اأو  جتنبها،  يجب  التي  االأطعمة  وتت�صمن 

احلد منها، اللحوم امل�صنعة اأو اللحوم احلمراء، 

“ال�صتيك”، واالأف�صل عدم  مثل �صرائح اللحم 

تناول امل�صروبات الغازية، والع�صائر التي تقدم 

بيياإ�ييصييافيية اليي�ييصييكيير، فيي�ييصييا عييين حميييياول جتنب 

جميع االأطعمة امل�صنعة.

ورغم ذلك قالت لورا ماكاروف، نائبة رئي�س 

والك�صف  للوقاية  االأمركية  ال�صرطان  جمعية 

املبكر “ال يوجد طعام واحد اأو حتى جمموعة 

غذائية كافية لتحقيق انخفا�س كبر يف خطر 

الييدرا�ييصييات  بيياليي�ييصييرطييان )..( ولييكيين  االإ�يييصيييابييية 

الييغييذائييييية  اإىل االأمنيييييياط  تيي�ييصييتييميير يف االإ�ييييصييييارة 

ال�صحية التي ترتبط بتقليل خماطر االإ�صابة 

وامل�صتقيم  الييقييولييون  �صرطان  خا�صة  بييامليير�ييس، 

و�صرطان الثدي«.

ا  ا اأنك �صتحتاج اأي�صً وك�صفت االإر�صادات اأي�صً

خطر  الإبييعيياد  املجهود  ميين  املييزيييد  ممار�صة  اإىل 

املحدثة من  االإر�ييصييادات  ال�صرطان، وتزيد تلك 

الزمن املو�صي به من التمرينات التي حتتاجها 

دقيقة،   300 اإىل  دقيقة،   150 من  اأ�صبوعيا 

ويفر�س اأن تكون مترينات متو�صطة ال�صدة.

وقالت ليزا دراير، اأخ�صائية التغذية، ل�صبكة 

“�صي اإن اإن”، اإن حتديث تلك االإر�صادات تعك�س 
اأحدث ما ك�صف عنه العلم.

ما  الييتييوجيييييهييات  هييييذه  “تعزز  واأو�يييصيييحيييت: 

نظام  اتييبيياع  اأن  مييت  العلمية،  االأبييحيياث  ك�صفته 

غذائي �صحي، والن�صاط البدين املنظم، واحلد 

خماطر  بتقليل  مرتبطة  كلها  الييكييحييول،  ميين 

ذلك  يف  مبييا  عيييام،  ب�صكل  بال�صرطان  االإ�ييصييابيية 

انييخييفييا�ييس خييطيير االإ�يييصيييابييية بيي�ييصييرطييان الييثييدي 

والرو�صتاتا و�صرطان القولون وامل�صتقيم«.

االنباط-وكاالت

اأظهرت �صور ن�صرت على و�صائل التوا�صل 

مناه�صني  مييتييظيياهييرييين  قيييييام  االجييتييميياعييي 

االأمركية  فرجينيا  والييية  يف  للعن�صرية 

باإ�صقاط متثال كري�صتوفر كولومبو�س ليلة 

ثم  بريت�صموند،  بييرد  حديقة  يف  الييثيياثيياء 

لفه يف علم حمرق واإلقائه يف بحرة.

واجتاحت موجة من املظاهرات الواليات 

املتحدة واأوروبا بعد وفاة جورج فلويد.

وتويف فلويد، ذو االأ�صل االأفريقي، البالغ 

ميين الييعييميير 46 عييامييا، بييعييدمييا جييثييا �صابط 

�صرطة على رقبته لنحو 9 دقائق بينما كان 

طريحا على االأر�ييس مكبل اليدين يف �صارع 

مبدينة منيابولي�س يوم 25 مايو.

وركيييييزت بييعيي�ييس الييتييحييركييات املييدنييييية على 

امليييعيييامل الييتييي متييجييد املييا�ييصييي اال�ييصييتييعييميياري 

يف  م�صيئة  البع�س  يعترها  الييتييي  لييلييدول، 

جمتمع اليوم متعدد االأعراق.

املرتبطة  الييتييميياثيييييل  املييتييظيياهييرون  وهيييدم 

باالإمراطورية وجتارة الرقيق.

وولييييد كييولييومييبييو�ييس يف جيينييوة بيياإيييطيياليييييا 

املحيط  عر  رحاته  وفتحت   ،1451 عام 

االأوروبييييي  لا�صتعمار  الييطييريييق  االأطييليي�ييصييي 

لاأمركيتني.

اإىل  ميييييرة  الأول  كيييوليييوميييبيييو�يييس  وو�ييييصييييل 

االأرا�يييصيييي االأمييركييييية يف 12 اأكييتييوبيير عييام 

عطلة  اأ�صبح  الييذي  التاريخ  وهييو   1492
احتييياديييية يف الييييواليييييات املييتييحييدة بييا�ييصييم يييوم 

كولومبو�س.

االنباط-وكاالت

اأ�ييصييبييح اليي�ييصييعييال يف االأمييياكييين الييعيياميية يف ظل 

تييفيي�ييصييي فيييرو�يييس كيييورونيييا امليي�ييصييتييجييد اأميييييرا يثر 

ال�صبهات، حيث تعد الكحة اأحد اأعرا�س االإ�صابة 

مبر�س “كوفيد 19” الذي ي�صببه الفرو�س.

نتيجة  ال�صعال  يكون  اأن  �صرطا  لي�س  لكن، 

حالة مر�صية، بل ميكن اأن يكون رد فعل طبيعيا 

عن  تعبرا  اأو  التنف�صي،  اجلهاز  اأجيييزاء  لبع�س 

حالة نف�صية موؤقتة مير بها االإن�صان.

اإىل  درا�صة حديثة  تو�صلت  ذلك، فقد  ورغم 

ال�صعال يف حالته  التفريق بني  ال�صعب  اأنه من 

املر�صية، والكحة الطبيعية، وفقما ذكرت �صبكة 

“فوك�س نيوز” االإخبارية االأمركية.
نتائجها  نيي�ييصييرت  الييتييي  اليييدرا�يييصييية  واأ�ييييصييييارت   

التي تعنى  اخلمي�س يف جملة “الوقائع امللكية”، 

باالأبحاث املرتبطة بعلم االأحياء، اإىل اأن “الب�صر 

ال ميييكيينييهييم متييييييييز اليييفيييرق بيييني �ييصييعييال �صخ�س 

م�صاب بعدوى، واآخر يعاين ح�صا�صية خفيفة اأو 

دغدغة يف حلقه«.

مي�صالك،  نيك  عيين  نيوز”  “فوك�س  ونقلت 

مي�صيغن،  جامعة  يف  االجتماعي  النف�س  عييامل 

قوله: “لقد طورت العديد من الكائنات احلية، 

مبا يف ذلك الب�صر، �صلوكيات وقائية ملنع م�صببات 

االأمرا�س، لكن هذه العامات قد تكون يف كثر 

من االأحيان حمرة«.

مي�صالك  جمع  الدرا�صة،  اأغرا�س  اأجييل  ومن 

وزماوؤه مقاطع �صوتية ق�صرة من “يوتيوب” 

الأ�يييصيييخيييا�يييس ميير�ييصييى واآخييييرييييين اأ�يييصيييحييياء وهييم 

ي�صعلون، واأذاعوها على م�صامع 200 متطوع.

و�يييصييياأل الييبيياحييثييون املييتييطييوعييني عييمييا اإذا كييان 

لكن  ال،  اأم  مري�س  ل�صخ�س  �صعاال  �صمعوه  مييا 

غالبيتهم العظمى ف�صلت يف التفريق بني �صعلة 

اأبداها  التي  الثقة  رغم  املري�س،  وغر  املري�س 

بع�صهم يف قدراتهم على التفريق بينهما.

اأنه  اأي دليل على  “مل جند  وقييال مي�صالك: 

اأ�صول هذه االأ�صوات  ميكن للم�صاركني حتديد 

ما،  �صوت  من  باال�صمئزاز  �صعروا  وكلما  بدقة. 

اأنيييه ل�صخ�س  عييلييى  عيير�ييصيية للحكم  اأكييير  كييانييوا 

م�صاب«.


