
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اجلمعة   27  �شوال  1441 هـ  - املوافق    19  حزيران   2020 م - العدد  5369  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 خالل اتصال هاتفي

الملك والعاهل البحريني يشددان على 
رفضهما لخطة الضم

 جابر:حجز مليون جرعة من مطعوم الكورونا
 حال تصنيعه

الصحة: 14 إصابة بفيروس كورونا واحدة
 منها محلية 

أمن الدولة تعاقب تاجري مخدرات بالسجن 15 عاما 
وغرامة 20 الف دينار 

االنباط-عمان

جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  قال 

ان ال������وزارة ح��ج��زت م��ل��ي��ون ج��رع��ة من 

مطعوم الكورونا حال ت�سنيعه ومبا مينح 

للح�سول  ال����دول  ب��ن  االول���وي���ة  االردن 

ع��ل��ى امل��ط��ع��وم يف ظ���ل اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 

لت�سنيعه و�سباق الدول للح�سول عليه.

ام�س  ت�سريح  يف  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

عدد  م��ع  توا�سلت  ال����وزارة  ان  اخلمي�س، 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�سنيع  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  م��ن 

ك���ورون���ا، واتفقت  امل��ط��ع��وم ���س��د ف��رو���س 

للح�سول  جرعة  مليون  حجز  على  معها 

واع��ت��م��اده  امل��ط��ع��وم  ت�سنيع  ح���ال  ع��ل��ي��ه��ا 

ر�سمي. ب�سكل 

باتخاذ  اي�سا  ب��داأت  ال��وزارة  ان  وا�ساف 

جرعة  مليون  ل�سراء  الالزمة  االإجراءات 

من مطعوم االنفلونزا املو�سمية لتوزيعها 

وا�سحاب  ال�سحية  ال��ك��وادر  على  جم��ان��ا 

االم���را����س امل��زم��ن��ة، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ه��ذا 

ال���ت���خ���ف���ي���ف م�����ن اع����را�����س  امل����ط����ع����وم يف 

االن��ف��ل��ون��زا وب��خ��ا���س��ة يف ف�����س��ل ال�����س��ت��اء 

بالفرو�سات  االإ�سابة  فر�س  من  واحل��د 

ب�سكل عام.

االنباط-عمان

ح��ال��ة   41 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

اململكة  يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة 

ام�����س اخل��م��ي�����س، واح����دة م��ن��ه��ا حم��ل��ّي��ة ف��ق��ط، 

 1001 اإىل  لالإ�سابات  االإجمايل  العدد  لرتفع 

اإ�سابة.

اجل���دي���دة بح�سب   41 ال����  احل����االت  وت���وزع���ت 

امل��وج��ز االإع��الم��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة ال���وزراء 

ووزارة ال�سحة على النحو االآتي: حالة واحدة 

و11  الرمثا،  ل��واء  يف  امل�سابن  الأح��د  خمالطة 

حالة الأردنين قادمن من اخلارج، يقيمون يف 

فنادق احلجر.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

واملحبة  اخل��ر  بكل  اأوق��ات��ك��م  اهلل  اأ�سعد 

الكثرة  باالأعباء  االع��راف  مع  والتقدير 

واملتعددة التي تقع على عاتقكم وحكومتكم 

. ودع��ن��ي ان ان��ق��ل ر���س��ال��ة ال�����س��ي��اح��ة على 

امل�ستوى املحلي .

دولة الرئي�س

ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ت����دخ����الت   ت���ن���اول���ت 

جائحة  ا���س��رار  م��ن  للتخفيف  وامل��وج��ه��ة 

�سمن  امل�سنفن  من  وا�سعة  فئات  ك��ورون��ا 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي ك��اأ���س��ح��اب امل��ن�����س��ئ��ات 

اأن  اإال  وغ��ره��م،  وامل�ستثمرين  ال�سياحية 

على  تعتمد  مهمة  ف��ئ��ات  تنا�ست  ال�����وزارة 

احلركة ال�سياحية لتدبر �سوؤون معي�ستها. 

م��ن تلك ال��ف��ئ��ات ، فئة ع��م��ال امل��ي��اوم��ة يف 

والذين  البرا  بلواء  �سيحون  ام  منطقة 

350 ع���ام���ال، وه����وؤالء  ي��ق��در ع���دده���م ب 

اقليم  �سلطة  م�ساريع  �سمن  كانوا  العمال 

حيث  االث��ري  املوقع  �سمن  املوؤقتة  البرا 

ال�����س��دود احلجرية  ب��ن��اء  يف  يعملون  ك��ان��وا 

قبل  العامة،  واخلدمات  الرميم  واعمال 

ال�سلطة  قبل  من  خدماتهم  انهاء  يتم  ان 

ق��ب��ل ان��ت�����س��ار ال���وب���اء مب���دة وج���ي���زة، وم��ن 

�سمن هوؤالء هناك ما يقارب 100 عامل 

لهم ارقام �سمان.

 دولة الرئي�س

باملياومة  العاملة  املتعرثة  الفئة  تلك  ان 

متلك  ال  والتي  ال�سياحية  امل�ساريع  �سمن 

اي ب���دي���ل اآخ�����ر ����س���وى ال��ع��م��ل ب��امل�����س��اري��ع 

ا�سحاب  بع�س  ال��ي��ه��ا  ي�����س��اف  ال�سياحية 

يكت�سبون  ال���ذي���ن  ال�����س��غ��رة  ال��ب�����س��ط��ات 

الذين  ال�سياح  على  مبيعاتهم  من  رزقهم 

كانوا يقدمون اإىل االردن من خمتلف دول 

العامل، ومع حالة اجلائحة اال�ستثنائية مل 

يتمكنوا اىل االآن من تدبر امور عي�سهم، 

وه����م ي���ع���ان���ون االأم����ري����ن يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة 

ك����ورون����ا وال���ت���ي ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ت���وق���ف عجلة 

ال�سياحة يف البرا.

 دولة الرئي�س 

�سباب ام �سيحون يتطلعون اىل ان�سافهم 

ال�سياحة  وزارة  تطرحها  التي  الربامج  يف 

وه��م  امل��ت�����س��ررة،  ال��ف��ئ��ات  ع��ل��ى  للتخفيف 

وهذا  وامل�ساعدة،  للتدخل  احلاجة  باأم�س 

امل��ط��ل��ب ب��ن اي��دي��ك��م واجل��م��ي��ع ينتظر رد 

املعروف الأبناء ام �سيحون يف البرا الذين 

ال�سياحية  العملية  الإجن���اح  اجل��ه��د  ب��ذل��وا 

وتعزيز م�سرتها.

دولة الرئي�س

ي��ت��م تنفيذها على  اأم���ل  ب��ارق��ة  ه��ل م��ن 

معاناتهم  تخفيف  �سبيل  يف  ال��واق��ع  اأر���س 

املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  م��ع  الت�ساركية 

من  ياأملون  ناأمل  ؟  البرا  اإقليم  و�سلطة 

دولتكم التدخل املبا�سر مل�ساعدتهم ليكونوا 

قادرين على تاأمن لقمة العي�س الأ�سرهم .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 الملك يتلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيسة 
االتحاد الكونفدرالي السويسري

 صندوق الملك عبداهلل للتنمية يواصل 
تنفيذ مشروع درب

االنباط-عمان  

ت��ل��ق��ى ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

رئي�سة  من  هاتفياً،  ات�سااًل  اخلمي�س  ام�س 

االحتاد الكونفدرايل ال�سوي�سري �سيمونيتا 

العالقات  بحث  خالله  ج��رى  ���س��وم��اروغ��ا، 

االإق��ل��ي��م��ي��ة، ويف  وال��ت��ط��ورات  البلدين  ب��ن 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

ومت التاأكيد، خالل االت�سال، على متانة 

واحلر�س  البلدين،  بن  ال�سداقة  عالقات 

على تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان  

االنباط-عمان

ق�����ال ����س���ن���دوق امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

من  )ال��ت��دري��ب  درب  م�����س��روع  ان  للتنمية، 

ن�ساطات  تنفيذ  ي��وا���س��ل  الت�سغيل(  اأج���ل 

م��ع موؤ�س�سة  ب��ال�����س��راك��ة  ال��ع��ا���س��رة  ال�����دورة 

ال��ت��دري��ب العملي  ل��ت��وف��ر ف��ر���س  ل��وي��اك 

موؤ�س�سات  يف  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  لطلبة 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

ام�س اخلمي�س،  لل�سندوق  بيان  واأو�سح 

و���س��ل  ح��ل��ق��ة  “ درب” مي��ث��ل  م�����س��روع  اأن 

ب��ن ال��ت��ع��ل��ي��م واخل����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة للطالب 

اجلامعات  لطلبة  فر�س  توفر  خالل  من 

ل��رج��م��ة م��ع��ارف��ه��م ال��ن��ظ��ري��ة امل��ك��ت�����س��ب��ة 

ف��ع��ل��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف اجل���ام���ع���ات اىل خ�����ربة 

وت�سجيعهم على االنخراط يف �سوق العمل 

ورفع قابليتهم للت�سغيل.

التفا�صيل �ص »2«

 الداوود: تصويب 11 مخالفة وّثقها ديوان 
المحاسبة خالل شهر أّيار الماضي

 التعليم العالي: كافة معامالت الوزارة 
ستكون متاحة الكترونيًا العام المقبل

26 مليون دوالر منحة اميركية بريطانية 
مشتركة لألردن

االنباط-عمان

املخالفات  بت�سويب  امل��ك��ّل��ف  ال��ف��ري��ق  عقد 

امل��وّث��ق��ة ل���دى دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة ل��ع��ام 0202 

اج��ت��م��اع��اً، ام�����س اخل��م��ي�����س، ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر 

الّدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء �سامي الداوود، 

اأّي��ار  ب�سهر  املتعّلقة  اال�ستي�ساحات  ملناق�سة 

املا�سي.

ت�سريحات  يف  ال�������داوود،  ال���وزي���ر  وك�����س��ف 

�سحفّية عقب االجتماع، عن ت�سجيل اإحدى 

اتخاذ  مّت  اأّي����ار،  �سهر  خ��الل  خمالفة  ع�سرة 

على  ب��ن��اء  لت�سويبها،  ال��الزم��ة  االإج������راءات 

تن�سيب الفريق، وبعد موافقة رئي�س الوزراء 

الدكتور عمر الرّزاز.

اال�ستي�ساحات  اأّن غالبّية  ال��داوود  واأو�سح 

تعّلقت مبخالفات مالّية مثل: �سرف مكافاآت 

دون وجه حّق.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

وال��ب��ح��ث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ق���ال���ت 

العلمي،انها �ستقدم كافة خدماتها الكرونيا 

ا�ستكملت  ان  ب��ع��د  ال���ق���ادم،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع 

االل��ك��روين  التحول  عمليات  م��ن  باملئة   59

وح��و���س��ب��ة ان��ظ��م��ت��ه��ا، مب���ا ي�����س��م��ن حت�سن 

اخلدمات، وتوفر الوقت واجلهد واملال.

واو����س���ح وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

ت��وق يف بيان  ال��دي��ن  ال��دك��ت��ور حم��ي  العلمي 

ا�ستبقت  ال��وزارة  ان  ام�س اخلمي�س،  �سحفي 

بحيث  كاملة،  حو�سبة  بخطة  ك��ورون��ا  ازم���ة 

مل يتاأثر متلقو اخلدمة خالل تعليق الدوام 

احلكومي يف املوؤ�س�سات وال��وزارات احلكومية 

الر�سمية نتيجة الأزمة فايرو�س الكورونا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  وق���ع 

الدكتور و�سام الرب�سي ممثال عن احلكومة 

االردن����ي����ة م���ع ك���ل م���ن ال���وك���ال���ة االأم��رك��ي��ة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  وال���وك���ال���ة  ال���دول���ي���ة،  للتنمية 

للتنمية الدولية، والوكالة االإ�سبانية للتعاون 

االإمن����ائ����ي ال�������دويل، ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة امل��ن��ح��ة 

لالأردنين  املقدم  الدعم  لتو�سيع  امل�سركة 

ال����ذي����ن ت�����اأث�����روا ب�������س���دة م����ن ال�����س��غ��وط��ات 

من  ك��ورون��ا  اأزم���ة  ع��ن  الناجتة  االقت�سادية 

خالل �سندوق املعونة الوطنية.

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

تاأ�سي�س  االتفاقية مت  اإنه مبوجب  اخلمي�س، 

املانحة  للجهات  امل�سرك  احل�ساب  �سندوق 

ب��ه��دف ت��ق��دمي م��ن��ح م��ب��ا���س��رة  اي����ه(  )ام دي 

لقطاع التنمية .

التفا�صيل �ص »4«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  19 / 6 / 2020 

 خالل اتصال هاتفي

الملك حمد يشيد بالدور التاريخي لألردن بقيادة الملك في مساندة القضايا العربية العادلة
الملك والعاهل البحريني يشددان على رفضهما لخطة الضم

 الداوود: تصويب 11 مخالفة وّثقها ديوان المحاسبة خالل شهر أّيار الماضي

 صندوق الملك عبداهلل للتنمية يواصل تنفيذ مشروع درب

 ندوة في الوطني لحقوق اإلنسان تناقش أمر الدفاع رقم 6

 الملك يتلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيسة 
االتحاد الكونفدرالي السويسري

 األشغال تسلم مشروع ساحة 
المناولة بجمرك العمري

 ملتقى البرلمانيات يثمن موقف 
الملك تجاه القضية الفلسطينية

الصحة: مستشفى الطوارئ الجديد في البشير 
سيستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين

االنباط-عمان

ام�س  الثاين،  امللك عبداهلل  تلقى جاللة 

جاللة  اأخيه  من  هاتفياً  ات�سااًل  اخلمي�س، 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة 

ال��ب��ح��ري��ن ال�����س��ق��ي��ق��ة، ج����رى خ��الل��ه بحث 

العالقات االأخوية والتاريخية بني البلدين، 

والتطورات االإقليمية الراهنة.

واأكد جاللتاهما، خالل االت�سال، اأهمية 

اإدامة التن�سيق والت�ساور بني اململكتني حيال 

امل�سرتك،  االه��ت��م��ام  ذات  الق�سايا  خمتلف 

وم�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة وعلى راأ�سها 

الق�سية الفل�سطينية، و�سرورة اإيجاد حلول 

�سيا�سية الأزمات املنطقة.

القاطع  رف�سهما  على  و�سدد جاللتاهما 

الأي اإجراء اإ�سرائيلي اأحادي ل�سم اأرا�س يف 

تقوي�س  �ساأنه  من  وال��ذي  الغربية،  ال�سفة 

فر�س حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف ال�سرق 

االأو�سط.

مملكة  اأن  على  البحريني  العاهل  و�سدد 

�سد  العربي  االإجماع  �سمن  تقف  البحرين 

هذه اخلطوة غري امل�سروعة.

واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى اآل 

خليفة دعم مملكة البحرين الكامل ملواقف 

اإىل  وال��وق��وف  الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة 

جانبها.

اآل  امل��ل��ك حمد ب��ن عي�سى  واأ���س��اد ج��الل��ة 

بقيادة  للمملكة  ال��ت��اري��خ��ي  ب��ال��دور  خليفة 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف م�����س��ان��دة 

مقدمتها  ويف  ال��ع��ادل��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  الق�سايا 

دع��م  يف  وج��ه��وده��ا  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة 

م�سرية العمل العربي امل�سرتك.

االنباط-عمان

عقد الفريق املكّلف بت�سويب املخالفات 

 2020 لعام  املحا�سبة  دي���وان  ل��دى  املوّثقة 

وزي��ر  برئا�سة  اخلمي�س،  ام�����س  اج��ت��م��اع��اً، 

ال���ّدول���ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال������وزراء ���س��ام��ي 

املتعّلقة  اال�ستي�ساحات  ملناق�سة  ال���داوود، 

اأّيار املا�سي. ب�سهر 

ت�سريحات  يف  ال���داوود،  الوزير  وك�سف 

ت�سجيل  ع���ن  االج���ت���م���اع،  ع��ق��ب  ���س��ح��ف��ّي��ة 

اإحدى ع�سرة خمالفة خالل �سهر اأّيار، مّت 

اتخاذ االإجراءات الالزمة لت�سويبها، بناء 

رئي�س  موافقة  وبعد  الفريق،  تن�سيب  على 

الوزراء الدكتور عمر الرّزاز.

غ����ال����ب����ّي����ة  اأّن  ال����������������داوود  واأو���������س��������ح 

مالّية  مبخالفات  تعّلقت  اال�ستي�ساحات 

�سواء  حّق  وجه  دون  مكافاآت  �سرف  مثل: 

اأو االزدواج����ّي����ة،  م���ن ح��ي��ث اال���س��ت��ح��ق��اق 

اإن��ف��اق م��ب��ال��غ م��ال��ّي��ة دون  ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

�سند قانوين، وا�ستخدام مركبات حكومّية 

ا�ستهالك  اإىل  باالإ�سافة  خم��ال��ف،  ب�سكل 

كمّيات من املحروقات من قبل م�ستخدمي 

مّت  وق��د   ، قانوين  �سند  دون  املركبات  ه��ذه 

ات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم ال����س���رتداد امل��ب��ال��غ امل��ال��ّي��ة 

وت�سويب هذه املخالفات.

ك���م���ا ت�����س��ّم��ن��ت امل���خ���ال���ف���ات - ب��ح�����س��ب 

الداوود - منح اإعفاءات وحوافز لعدد من 

قانون  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ال�سياحّية  ال�����س��رك��ات 

واّت�سح  مبدئّية،  ومب��واف��ق��ات  اال�ستثمار، 

اأّن هذه ال�سركات مل تقم با�ستكمال  الحقاً 

اأن  بعد  املوافقات  اإلغاء  مّت  اإذ  االإج���راءات، 

االإع��ف��اءات  م��زاي��ا  م��ن  ال�سركات  ا�ستفادت 

اجل��م��رك��ّي��ة امل��م��ن��وح��ة ل��ه��ا خ��الف��اً الأح��ك��ام 

القانون.

اإىل وج����ود خم��ال��ف��ات  ال������داوود  ول��ف��ت 

خم��ال��ف،  ب�سكل  ع���ط���اءات  بتنفيذ  ت��ت��ع��ّل��ق 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل و���س��ع ���س��روط خم��اِل��ف��ة يف 

ب��ع�����س ع���ط���اءات ال�����س��راء امل���وّح���د، ووج���ود 

تنفيذ  يف  جوهرّية  فنّية  ونواق�س  عيوب 

والذي  احلكومّية،  االإن�سائّية  املباين  اأح��د 

ت���ق���ّرر ت��ق��ي��ي��م ال�����س��الم��ة االإن�������س���ائ���ّي���ة ل��ه 

العيوب  جميع  بت�سويب  امل��ق��اول  واإل����زام 

ومعاجلتها.

ت��ت��ع��ّل��ق  خم���ال���ف���ة  وج������ود  اإىل  واأ������س�����ار 

الزراعّية  امل�ساريع  اأحد  االإجناز يف  ب�سعف 

اتخاذ  مّت  وقد  الفقرية،  لالأ�سر  �س  املخ�سّ

م��ا ي��ل��زم م��ن اأج���ل ت�����س��ري��ع االإجن�����از فيه، 

امل�ستفيدة،  االأ���س��ر  على  انعكا�سه  و�سمان 

اإح����دى  ب���ح���ّق  اإىل خم���ال���ف���ات  ب���االإ����س���اف���ة 

ال���ب���ل���دّي���ات ت��ت��ع��ّل��ق ب��ال��ت��غ��ا���س��ي ع���ن ع��دم 

�سنوات،  منذ عدة  ترخي�س حمال جتارّية 

ونق�س يف احت�ساب ر�سوم رخ�س االإن�ساءات 

اتخاذ  مّت  وقد  فيها،  التنظيمّية  للمناطق 

ما يلزم لت�سويبها وا�سرتداد املبالغ.

ك����م����ا ك�������س���ف ع�����ن وج��������ود ج���م���ل���ة م��ن 

امل���خ���ال���ف���ات ت���ت���ع���ّل���ق ب����اإح����دى ال�������س���رك���ات 

ب��اإع��ارة  ال�سركة  بقيام  تتمّثل  احلكومّية، 

م��وّظ��ف��ني ل��ل��ع��م��ل ل���دى ج��ه��ات ح��ك��وم��ّي��ة، 

جميع  مع  لهم  ال�سهرّية  الرواتب  و�سرف 

ال���ع���الوات وال���ب���دالت االأخ����رى وال��ت��ي من 

ع�سر  وال��راب��ع  ع�سر  الثالث  رات��ب  �سمنها 

ترفيع  اإىل  باالإ�سافة  للت�سريعات،  خالفاً 

ع���دد م���ن امل��وظ��ف��ني اإىل درج����ة وظ��ي��ف��ّي��ة 

روات����ب  ا���س��ت��ح��ق��اق، و����س���رف  اأع���ل���ى دون 

فيها،  العاملني  لبع�س  وح��واف��ز  اإ�سافّية 

الالزمة  االإج����راءات  ات��خ��اذ جميع  م��وؤّك��داً 

ملعاجلة هذه املخالفات وت�سويبها.

واأّك�������د ال��������داوود جن����اح ن��ه��ج امل��راج��ع��ة 

يف  ودوره  امل��خ��ال��ف��ات،  لت�سويب  ال�سهرّية 

م��وؤّك��داً  كبري؛  ب�سكل  املخالفات  من  احل��ّد 

�سهرّياً  �ستتوا�سل  الفريق  اجتماعات  اأّن 

اأّواًل  واملخالفات  اال�ستي�ساحات  لت�سويب 

لنهاية  ت��راك��م��ه��ا  دون  واحل��ي��ل��ول��ة  ب�����اأّول، 

العام

االنباط-عمان

ق�����ال ����س���ن���دوق امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

من  )ال��ت��دري��ب  درب  م�����س��روع  ان  للتنمية، 

ن�ساطات  تنفيذ  ي��وا���س��ل  ال��ت�����س��غ��ي��ل(  اأج���ل 

موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ال��ع��ا���س��رة  ال����دورة 

العملي  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  ل��ت��وف��ري  ل��وي��اك 

موؤ�س�سات  يف  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  لطلبة 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

اخلمي�س،  ام�س  لل�سندوق  بيان  واأو�سح 

و���س��ل  ح��ل��ق��ة  مي��ث��ل  “ درب”  م�����س��روع  اأن 

ال��ع��م��ل��ي��ة للطالب  ال��ت��ع��ل��ي��م واخل����رة  ب���ني 

اجلامعات  لطلبة  فر�س  توفري  خالل  من 

ل��رتج��م��ة م��ع��ارف��ه��م ال��ن��ظ��ري��ة امل��ك��ت�����س��ب��ة 

ف��ع��ل��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  خ�����رة  اىل  اجل���ام���ع���ات  يف 

العمل  وت�سجيعهم على االنخراط يف �سوق 

فر�سة  وي��ت��ي��ح  للت�سغيل،  قابليتهم  ورف���ع 

فيها،  واالندماج  العمل  بيئة  على  االطالع 

ال��ط��ل��ب��ة  ب���االإ����س���اف���ة اىل ���س��ق��ل م����ه����ارات 

وان���دم���اج���ه���م يف ����س���وق ال���ع���م���ل وت��و���س��ي��ع 

تخ�س�ساتهم. لطبيعة  ادراكهم 

ب������داأوا امل�����س��ارك��ة يف  اأن ال��ط��ل��ب��ة  وب����ني، 

يتم  التي  التح�سريية  التدريبية  الور�سات 

زوم،  تقنية  خ���الل  م��ن  ب��ع��د  ع��ن  تنفيذها 

التي  الطارئة  اال�ستثنائية  للظروف  نظراّ 

ت��ع��ي�����س��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

انه ومن خالل  اىل  امل�ستجد، الفتا  كورونا 

موا�سيع  ت��ن��اول  يتم  التدريبية  ال��ور���س��ات 

م��ت��ع��ددة م��ث��ل: ت��ط��وي��ر واك��ت�����س��اف ال���ذات، 

اخ���الق���ي���ات ال��ع��م��ل وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��رف يف 

الذاتية،  ال�سرية  كتابة  كيفية  العمل،  بيئة 

امل�ساكل،  حل  واالت�سال،  التوا�سل  مهارات 

التفكري االبداعي، ادارة الوقت.

ال��ط��ل��ب��ة  اأن  اإىل  ال���������س����ن����دوق  ول����ف����ت 

التدريبية  الور�سات  انتهاء  بعد  �سيقومون 

ال��ت��دري��ب  لتنفيذ  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  ب��االل��ت��ح��اق 

حيث  �سهرين،  ملدة  �سي�ستمر  الذي  العملي 

االآن  ت��دري��ب��ي��ة ح��ت��ى  ع��ق��د )12( ور���س��ة  مت 

والتي �ست�سل يف نهاية الدورة احلالية اىل 

)30( ور�سة �سيتم عقدها عن بعد.

ال�سنوات  خ��الل  “درب”  م�سروع  ون��ف��ذ 

 )6924( منها  ا�ستفاد  دورات  ت�سع  املا�سية 

منهم   )841( ا���س��ت��ط��اع  وط���ال���ب���ة،  ط��ال��ب��ا 

احل�������س���ول ع��ل��ى ف���ر����س ع��م��ل دائ���م���ة ب��ع��د 

التخرج.

ربحية  غري  �سركة  هي  لوياك  وموؤ�س�سة 

اأج��ل  م��ن   2008 ع��ام  يف  االردن  يف  تاأ�س�ست 

واملهنية  احلياتية  ال�سباب  مهارات  تطوير 

م���ن خ����الل جم��م��وع��ة م���ن ال���رام���ج ال��ت��ي 

�سوق  ل��دخ��ول  ال�����س��ب��اب  تهيئة  اإىل  ت��ه��دف 

ال���ع���م���ل وج���ع���ل���ه���م م���واط���ن���ني ف���اع���ل���ني يف 

جمتمعاتهم.

االنباط-عمان

ناق�ست ندوة عقدت يف املركز الوطني 

حل����ق����وق االإن�����������س�����ان، ام���������س اخل���م���ي�������س، 

تداعيات وانعكا�سات اأمر الدفاع رقم )6( 

على املنظومة االجتماعية واالقت�سادية.

ويرتبط امر الدفاع 6 بحقوق العمال 

يف القطاعات االقت�سادية يف ظل التوجه 

مع  تدريجياً  القطاعات  بع�س  لت�سغيل 

ا�ستمرار حظر التجول واأ�س�س اال�ستفادة 

م���ن ب���رام���ج ال���دع���م مل��خ��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 

االقت�سادية  التحديات  ظل  يف  واالأف��راد 

التي ت�سببها اأزمة وباء كورونا.

وق��������ال ع�������س���و جم���ل�������س االأم������ن������اء يف 

قانون  تفعيل  ان  جمالية،  اأح��م��د  امل��رك��ز 

ال�����دف�����اع ج�����اء يف ظ�������روف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

اإىل  الف��ت��ا  ال��ع��ام��ة،  للم�سلحة  حت��ق��ي��ق��ا 

احلقوق  على  الرتكيز  ا�ستدعى  ذلك  اأن 

االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة اأك�����ر من 

واملدنية  ال�سيا�سية  احلقوق  من  غريها 

عن  ال��ت��خ��ل��ي  دون  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  يف 

ب�سكل  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  حفظ  اأ�سا�سيات 

عام.

م��ن جهته، ق��ال االأم���ني ال��ع��ام ل��وزارة 

العمل فاروق احلديدي ان ال�سرورة هي 

الدفاع  اأم��ر  تفعيل  يف  االأ�سا�سي  العامل 

رقم )6(، وجاء اإقراره يف جتربة جديدة 

ت��ع��ل��ي��ق  ظ���ل  يف  االأردين  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 

قانون الدفاع منذ عقود طويلة.

ادارت��ه��ا  التي  اجلل�سة  خ��الل  واأ���س��اف 

م��ف��و���س احل���ق���وق واحل���ري���ات يف امل��رك��ز 

تفعيل  اأن  زري���ق���ات،  ن�����س��ري��ن  امل��ح��ام��ي��ة 

ق����ان����ون ال����دف����اع ج�����اء يف ب����داي����ة االأم�����ر 

التدابري  واتخاذ  االجتماعية،  للحماية 

ال��وق��ائ��ي��ة ال���الزم���ة ل��ذل��ك، م�����س��ريا اإىل 

متعلقة  اأخرى  وظواهر  موؤ�سرات  ظهور 

ب�����س��وق ال��ع��م��ل ن��ت��ي��ج��ة ق������رارات احل��ظ��ر 

واالإغالق اأثرت على العالقة بني العامل 

بد  ال  فكان  وحقوقهم،  العمل  و�ساحب 

لتنظيم   )6( رقم  الدفاع  اأم��ر  اإق��رار  من 

العملية  واإدامة  العالقة وحفظ احلقوق 

ال�سلم  اأم���ن  ع��ل��ى  االإن��ت��اج��ي��ة واحل���ف���اظ 

املجتمعي.

واكد احلديدي اأن اأوامر الدفاع كانت 

الظروف،  ه��ذه  يف  االأم��ان  �سمام  مبثابة 

ميكن  ال  �سعبة  حالة  يف  لوقعنا  ول��واله 

العمل،  ���س��وق  يف  جت��اوزه��ا  او  معاجلتها 

ب�سبب وجود تخوف كبري من اإنهاء عمل 

ك��ث��ري م���ن امل��واط��ن��ني يف اأزم�����ة ك���ورون���ا، 

ووجود موؤ�س�سات �سغرية ه�سة ال تتحمل 

م��ث��ل ه���ذه اجل��ائ��ح��ة يف ظ��ل ع���دم وج��ود 

اأمر الدفاع رقم )6(.

العمالية  النقابات  احتاد  رئي�س  وقال 

الرغم  على  انه  ال�سمادي  عزام  الدكتور 

ملحا�سرة  مميز  بعمل  ال��دول��ة  ق��ي��ام  م��ن 

الت�سدي  ك��ورون��ا وجن��اح��ه��ا يف  ف��ريو���س 

على  �سلبيا  ك��ان  االأث���ر  اأن  اإال  النت�ساره، 

االقت�سادية. الناحية 

ون����وه ب����اأن االإج�������راءات احل��ك��وم��ي��ة يف 

يخ�س  مبا  تعاطت   )6( رقم  الدفاع  اأمر 

املتعلقة  الب�سيطة وهي  الت�سغيلية  الكلف 

نظرتها  ت��و���س��ع  ومل  امل��وظ��ف��ني  ب���روات���ب 

جانب  اىل  االأخ����رى،  الت�سغيلية  للكلف 

االجتماعي  بال�سمان  اال���س��رتاك  فر�س 

املياومة. لعمال 

وع������ن ح����ق����وق االإن�����������س�����ان يف ح�����االت 

ال�����ط�����وارئ وف���ق���ا ل��ل��م��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة، 

ق���ال رئ��ي�����س وح���دة ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��دري��ب 

يف امل���رك���ز امل��ح��ام��ي ع��ي�����س��ى زري���ق���ات ان 

الدولة ت�ستطيع اتخاذ اإجراءات يف حالة 

الطوارئ، مبا ال يخالف املعايري الدولية 

عليها. املتعارف 

االنباط-عمان  

ت��ل��ق��ى ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين، 

رئي�سة  من  هاتفياً،  ات�سااًل  اخلمي�س  ام�س 

�سيمونيتا  ال�سوي�سري  الكونفدرايل  االحتاد 

العالقات  بحث  خ��الل��ه  ج��رى  ���س��وم��اروغ��ا، 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ط��ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة، ويف 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

ومت التاأكيد، خالل االت�سال، على متانة 

واحلر�س  البلدين،  بني  ال�سداقة  عالقات 

على تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت.

وت�����ن�����اول االت���������س����ال اجل����ه����ود ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

وال����دول����ي����ة مل����واج����ه����ة واح������ت������واء ف���ريو����س 

ك�����ورون�����ا امل�������س���ت���ج���د، و������س�����رورة م��وا���س��ل��ة 

االقت�سادية  الوباء  الآث��ار  للت�سدي  التعاون 

واالإن�سانية، وحماية �سحة ال�سعوب.

االنباط-عمان

واالإ�سكان  العامة  اال�سغال  وزارة  �سلمت 

الب�سائع  م��ن��اول��ة  ���س��اح��ة  اخل��م��ي�����س  ام�����س 

ب��ني ال�����س��اح��ن��ات يف م��رك��ز ح���دود ال��ع��م��ري 

. املعنية للبدء بت�سغيلها  لالأجهزة 

ج���اء ذل���ك خ���الل تفقد وزي���ر اال���س��غ��ال 

امل��ه��ن��د���س ف����الح ال��ع��م��و���س ل��ل�����س��اح��ة بعد 

اإجنازها يف زمن مل يتجاوز 30 يوما لتلبية 

متطلبات ال�سالمة الوقائية نتيجة ارتفاع 

���س��ائ��ق��ي  “كورونا” ب���ني  اإ����س���اب���ات  اأع�����داد 

ال�ساحنات القادمني من اخلارج.

وخ�����س��ع��ت ال�������س���اح���ة الأع����م����ال ت�����س��وي��ة 

يتنا�سب  مب��ا  ا�سفلتية  خلطات  وفر�سيات 

م���ع احل����م����والت ال��ث��ق��ي��ل��ة واع����م����ال رم��ب��ة 

خ��ر���س��ان��ي��ة وم���ظ���الت م��ن��اول��ة ب��االإ���س��اف��ة 

اإداري���������ة وخ����دم����ات ���س��ح��ي��ة  اىل م���ك���ات���ب 

القادمة  ال�ساحنات  وت��دخ��ل  ولوج�ستية. 

من اململكة العربية ال�سعودية اىل ال�ساحة 

لعملية  خاللها  تخ�سع  خا�سة  بوابة  من 

ملبادلة  خ��ا���س��ة،  م��ر���س��ات  بوا�سطة  تعقيم 

ثم  وم��ن  اأردن��ي��ة  �ساحنات  على  حمولتها 

ال���ع���ودة ث��ان��ي��ة اىل االأرا����س���ي ال�����س��ع��ودي��ة، 

بحدود  لل�ساحة  الت�سغيلية  القدرة  وتبلغ 

م���ب���ادل���ة  ومي���ك���ن  ي���وم���ي���ا،  ����س���اح���ن���ة   300

الب�سائع بني 40 �ساحنة يف ذات الوقت.

واط���ل���ع ال��ع��م��و���س خ����الل زي���ارت���ه على 

بتعاون  م�سيدا  املنفذة،  االعمال  م�ستوى 

املقاول وامل�سرف مع كوادر الوزارة الإجناز 

امل�سروع �سمن مدة زمنية قيا�سية.

ال�����س��اح��ة يخدم  اإن�����س��اء ه���ذه  اإن  وق����ال، 

حركة تبادل الب�سائع بني االردن واململكة 

ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ال�����س��ق��ي��ق��ة وي���ع���زز 

ويف  ال��رتان��زي��ت،  وحركة  البينية  التجارة 

ال�����س��ح��ي��ة  ال�������س���روط  ي��ح��ق��ق  ال���وق���ت  ذات 

مواجهة  يف  بلدنا  �سن  حتحُ التي  والوقائية 

اأه���م���ي���ة  اىل  الف����ت����ا  ك������ورون������ا،  ف�����ريو������س 

االردن  بني  ال�سلع  تدفق  لتاأمني  ال�ساحة، 

وال�سعودية وتعزيز املخزون اال�سرتاتيجي 

ل��ل��ب�����س��ائ��ع وخ���دم���ة ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ة 

والنقل. والتجارة 

وك��ان��ت احل��ك��وم��ة اأع��ل��ن��ت م��ن��ذ ب��داي��ات 

مبادلة  نظام  تطبيق  عزمها  كورونا  اأزم��ة 

ملنع  احلدود  عند  ال�ساحنات  بني  الب�سائع 

دخ���ول ال�����س��ائ��ق��ني غ��ري االردن���ي���ني واحل��د 

اأ���س��خ��ا���س داخ���ل  م���ن خم��ال��ط��ات��ه��م الأي 

املعنيني  الوزراء  رئي�س  اململكة، حيث وجه 

حينها الإجناز امل�سروع باأ�سرع وقت ممكن.

االنباط-عمان

االأردن���ي���ات،  ال��رمل��ان��ي��ات  ملتقى  ث��م��ن 

ج��ه��ود ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين يف 

�سمود  ودعم  الفل�سطينية،  الق�سية  دعم 

اأرا�سيهم. على  الفل�سطينيني 

اخلمي�س،  ام�����س  للملتقى  ب��ي��ان  وق��ال 

وخ��ط��ورة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ث��ق��ل  ن��ع��ي  “اننا 
امل���رح���ل���ة ال���ق���ادم���ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا ع��ل��ى 

قيادتنا  ان  م��ط��م��ئ��ن��ون،  ون��ح��ن  االردن، 

وتقدير  ب��اح��رتام  حتظى  التي  احلكيمة 

على  بنا  �سرت�سو  باأ�سره  الدويل  املجتمع 

ال��ب��ي��ان  واأع�����رب  وال�سالم”.  االأم�����ان  ب��ر 

م��ن  ���س��ي��خ��رج  االأردن  ب������اأن  ال���ث���ق���ة  ع����ن 

ك��ل ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات وامل����وؤام����رات اأق���وى 

ب��ع��زم وق���وة ق��ي��ادت��ه ال��ف��ذة واأب��ن��اء وبنات 

قيادتهم  حول  امللتفني  املخل�سني  �سعبه 

وج��ي�����س��ه��م ال���ع���رب���ي االأب������ي واأج��ه��زت��ه��م 

االأردن  ج��ن��د  “نحن  واأ����س���اف  االأم��ن��ي��ة. 

ال�سدة  يف  الوطن  اإ�سارة  ورهن  وجندكم، 

احد  منا  يتاأخر  ال  ن��داءه،  نلبي  والرخاء 

ال��زم��ان  م��ر  على  ك��ان  كما  االأردن  ليظل 

ع����زي����زا ك���رمي���ا م��ن��ي��ع��ا وه�����ام�����ات اأه���ل���ه 

مرفوعة وروؤو�سهم تعانق ال�سماء«.

االنباط-عمان

جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  اأك��د 

اأه��م��ي��ة م�����س��ت�����س��ف��ى االإ����س���ع���اف وال���ط���وارئ 

م�ست�سفى  يف  ان�ساوؤه  يجري  ال��ذي  اجلديد 

الب�سري ال�ستيعاب الزيادة الكبرية يف اعداد 

امل��راج��ع��ني وي��ات��ي يف اط���ار ج��ه��ود ال����وزارة 

الإح������داث م���زي���د م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ال��ب��ن��ي��ة 

ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ي��ة خل���دم���ات اال���س��ع��اف 

وال����ط����وارئ، مب���ا ي�����س��ه��ل ت���ق���دمي اخل��دم��ة 

التي  الف�سلى  العاملية  املعايري  احدث  وفق 

وامل��راج��ع��ني  ال���ك���وادر  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  تنعك�س 

على حد �سواء.

وب�����ني ال����دك����ت����ور ج���اب���ر خ�����الل ت��ف��ق��ده 

ان  امل�سروع  يف  العمل  �سري  اخلمي�س،  ام�س 

�سريرا   150 اىل  يت�سع  اجل��دي��د  امل�ست�سفى 

و�سي�ستقبل  احلثيثة،  للعناية  غرف  وي�سم 

الطبية  االخت�سا�سات  جميع  يف  املراجعني 

واالط��ف��ال،  واجل��راح��ة  والباطني  كالعظام 

و�سلت  امل�سروع  يف  االجن��از  ن�سبة  ان  مبينا 

اىل 99 باملئة.

واط���ل���ع ال���دك���ت���ور ج���اب���ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

االجن�������از يف م��ب��ن��ى ال���ب���اط���ن���ي ال����ق����دمي يف 

بعد  �سيخ�س�س  ال��ذي  الب�سري،  م�ست�سفى 

ل��ل��ع��ن��اي��ة  ���س��ي��ان��ت��ه اىل ق�����س��م م��ت��خ�����س�����س 

جتهيزه  بعد  ���س��ري��را،   68 وب�سعة  احلثيثة 

املتخ�س�سة. الطبية  باحدث االجهزة 

مل�ست�سفى  ال�سحة  وزي���ر  زي���ارة  و�سملت 

ال���ب�������س���ري اي���������س����ا، م�����س��ت�����س��ف��ى اجل����راح����ة 

والتاأهيل  لل�سيانة  يخ�سع  ال��ذي  ال��ق��دمي 

م�����س��ت�����س��ف��ى  اىل  وحت����وي����ل����ه  واحل������دي������ث، 

املتخ�س�سة، ت�سم وحدة ق�سطرة  للجراحة 

الدموية  االوعية  جلراحة  واخ��رى  قلبية، 

وال�����س��راي��ني وج��راح��ة ال�����س��در، ب��االإ���س��اف��ة 

حثيثة  عناية  وغ��رف  عمليات  غ��رف   3 اىل 

78 �سريرا. حديثة ب�سعة 

وتوقع وزير ال�سحة االنتهاء من �سيانة 

واجل��راح��ة  ال��ق��دمي  الباطني  امل�ست�سفيني 

اأ�سهر  خم�سة  خ��الل  بهما  والعمل  القدمي 

املقبلة.

وي�������س���ك���ل م���������س����روع م���ب���ن���ى م�����س��ت�����س��ف��ى 

ال�سحة،  وزارة  بح�سب  اجل��دي��د،  ال��ط��وارئ 

ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ب��ن��ائ��ه ال��ه��ن��د���س��ي امل��ت��ط��ور 

وامل����داخ����ل اخل���ا����س���ة ب��امل��ر���س��ى و����س���ي���ارات 

ت�����زوي�����ده مب��ه��ب��ط  اال������س�����ع�����اف، ح���ي���ث مت 

العمودية. للطائرات 
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االنباط-عمان

حالة   14 ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اململكة  يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة 

ام�����س اخل��م��ي�����س، واح�����دة م��ن��ه��ا حم��ل��ّي��ة ف��ق��ط، 

لرتفع العدد الإجمايل للإ�سابات اإىل 1001 

اإ�سابة.

وت��وزع��ت احل���الت ال��� 14 اجل��دي��دة بح�سب 

امل��وج��ز الإع��لم��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة ال���وزراء 

ووزارة ال�سحة على النحو الآتي: حالة واحدة 

ل��واء الرمثا، و11  خمالطة لأح��د امل�سابني يف 

حالة لأردنيني قادمني من اخلارج، يقيمون يف 

فنادق احلجر )2 من ال�سعودّية، و2 من م�سر، 

ال�������س���ودان، و2 من  ال��ك��وي��ت، و4 م���ن  و1 م���ن 

قادَمني  �ساحنات  ل�سائقي  الإم��ارات(،وح��ال��ت��ان 

ع��ر ح���دود ال��ع��م��ري، اأح��ده��م��ا اأردين، والآخ���ر 

م���ن ج��ن�����س��ّي��ة اأج��ن��ب��ّي��ة مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف��ق 

الروتوكول املّتبع.

لت 4 حالت �سفاء توزعت كما يلي:  كما �ُسجِّ

وحالة  حمزة،  الأم��ر  م�ست�سفى  يف  ح��الت   3
واحدة يف م�ست�سفى امللكة علياء.

 8230 اإج��راء  اإىل  الإعلمي  املوجز  واأ�سار 

ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ام�����س،  خم��رّي��اً  فح�ساً 

اجلائحة  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفحو�سات 

وحتى الآن 310732 فح�ساً.

ال��راغ��ب��ني  امل��واط��ن��ني  ال�����س��ّح��ة  ودع���ت وزارة 

بطلب مواعيد للمراجعة يف امل�ست�سفيات واملراكز 

ة  املن�سّ ع��ر  ال��دخ��ول  اإىل  احلكومّية  ال�سحّية 

www.emed.hakeem.( الإلكرتونّية 

jo(، التي مّت اإطلقها �سمن الرنامج الوطني 
حلو�سبة القطاع ال�سّحي )حكيم(.

كما طالبت الوزارة املواطنني الذين و�سلتهم 

تنبيهات عر تطبيق )اأمان( ب�سبب خمالطتهم 

للمراكز  ف���وراً  ب��ال��ت��وّج��ه  م�سابني،  لأ���س��خ��ا���س 

ة للك�سف عن حالتهم ال�سحّية. الطبّية املخت�سّ

وب��ح�����س��ب امل��وج��ز الإع���لم���ي ف���اإن اإج�����راءات 

ال�سعودّية  العربّية  اململكة  من  الأردنيني  ع��ودة 

)بّراً( مازالت م�ستمّرة، وقد بلغ عدد العائدين 

ح��ت��ى ���س��ب��اح ال��ي��وم اخل��م��ي�����س )350( اأردن���ّي���اً 

مع  بالتن�سيق  الأزم���ة  خلّية  وت�ستمّر  واأردن��ّي��ة، 

ال�سفارة الأردنّية يف الريا�س لتفويج الأردنيني 

ال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��ودة ع��ر ح���دود ال��ع��م��ري ب�سكل 

�سبه يومّي.

الأردنيني  ع��ودة  املقبل  الأح��د  ي��وم  تبداأ  كما 

فل�سطني  دول��ة  من  ال�سبل  بهم  تقّطعت  الذين 

ال�سقيقة، ومن اإ�سرائيل؛ اإذ جتري التح�سرات 

اللزمة يف خلّية الأزمة بهذا ال�سدد.

االنباط-عمان

وال��ب��ح��ث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ق���ال���ت 

الكرتونيا  خدماتها  كافة  �ستقدم  العلمي،انها 

ا�ستكملت  ان  ب��ع��د  ال���ق���ادم،  ال���ع���ام  ب���داي���ة  م���ع 

اللكرتوين  التحول  عمليات  من  باملئة   95
وح���و����س���ب���ة ان��ظ��م��ت��ه��ا، مب����ا ي�����س��م��ن حت�����س��ني 

اخلدمات، وتوفر الوقت واجلهد واملال.

واو����س���ح وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور حم��ي ال��دي��ن ت���وق يف بيان 

ا�ستبقت  ال���وزارة  ان  اخلمي�س،  ام�س  �سحفي 

بحيث  ك��ام��ل��ة،  حو�سبة  بخطة  ك��ورون��ا  ازم���ة 

ال��دوام  تعليق  يتاأثر متلقو اخلدمة خلل  مل 

احلكومية  وال���وزارات  املوؤ�س�سات  يف  احلكومي 

الر�سمية نتيجة لأزمة فايرو�س الكورونا، فقد 

اخلدمات  جميع  اإىل  الو�سول  باإمكانهم  ك��ان 

با�ستثناء  اإل��ك��رتون��ي��ا،  ال�����وزارة  تقدمها  ال��ت��ي 

خ��دم��ة ت�����س��دي��ق ال��وث��ائ��ق، وال��ت��ي مت اإط���لق 

حجز  خ��لل  م��ن  لتنظيمها  خا�سة  برجمية 

موعد م�سبق، وتوزيع الدور على مدار �ساعات 

العمل الر�سمي.

تنفيذا  ت��ات��ي  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

خطط  تنفيذ  يف  بال�سراع  امللكية  للتوجيهات 

قامت  حيث  الإل��ك��رتون��ي��ة،  احلكومة  وب��رام��ج 

املتعلقة  اللكرتونية  جاهزيتها  برفع  ال��وزارة 

وال��رجم��ي��ات  وال��ت��ج��ه��ي��زات  التحتية  بالبنى 

والأنظمة الإلكرتونية واأنظمة احلماية لها.

وذكر مدير تكنولوجيا املعلومات والتحول 

الإلكرتوين يف الوزارة الدكتور نوح الهنداوي، 

الإلكرتونية  وال��ب��واب��ات  الأنظمة  جمموع  ان 

 )38( منها   ،)67( ب��ل��غ  حو�سبتها  مت  ال��ت��ي 

اإلكرتونية مت�س متلقي اخلدمة  نظام وبوابة 

ب�سكل مبا�سر �سواء اأفراد اأو �سركاء.

املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة  مدير  واأك���د 

مهند اخلطيب، اأن القبول املوحد يف اجلامعات 

 ( ال��ق��ادم  اجلامعي  للعام  احلكومية  الأردن��ي��ة 

البكالوريو�س  ملرحلتي   )  2021  /  2020
والتج�سر �سيكون خدمة حكومية اإلكرتونية 

حمو�سبة بالكامل.

االنباط-عمان

ال���ن���زاه���ة  وه���ي���ئ���ة  ال�������س���ب���اب  وزارة  وق���ع���ت 

ومكافحة الف�ساد يف مقر الهيئة ام�س اخلمي�س 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م، ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

م��ب��ادئ  ت��ع��زي��ز  جم���الت  يف  بينهما  والتن�سيق 

ونبذ  الر�سيدة  واحلاكمية  وال�سفافية  النزاهة 

ثقافة الف�ساد .

فار�س  الدكتور  ال�سباب  وزي��ر  املذكرة  ووق��ع 

بريزات ورئي�س الهيئة الدكتور مهند حجازي.

ال�سراكة  بهذه  ال��وزارة  اعتزاز  بريزات  واكد 

واملعرفة كثقافة  الوعي  تعزيز  اإىل  ت�سعى  التي 

اأن  اإىل  م�����س��راً  الأردين،  ال�����س��ب��اب  ع��ن��د  ع��ام��ة 

م�ستوى  على  ج��داً  كبرة  معركة  تقود  الهيئة 

ون�سر  الف�ساد  مكافحة  يف  ال��وع��ي  ثقافة  ن�سر 

قيم النزاهة اإىل جانب دورها يف اإنفاذ القانون.

وق�����ال، ان ال�������وزارة وم����ن خ����لل ب��راجم��ه��ا 

�ستكون اأحد الأذرع التي تخدم الهيئة لتحقيق 

اأه��داف��ه��ا وت��وج��ه��ات��ه��ا ن��ح��و م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد، 

اإىل اأن لدى ال��وزارة بع�س امل��وارد التي  م�سراً 

لن�سر  ال��رام��ج  تنفيذ  خ��لل��ه��ا  م��ن  ت�ستطيع 

التوعية يف قطاع ال�سباب وعلى م�ستوى اململكة 

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ل��م��ح��ور ال��ث��اين م��ن ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطنية لل�سباب لل�سنوات 2019 – 2025 .

من جهته اكد حجازي اأهمية تعزيز التعاون 

م��ع ال�����وزارة وال��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة ب��ه��دف تعزيز 

مفهوم النزاهة وال�سفافية واحلاكمية الر�سيدة 

امل��ج��ت��م��ع وخ��ا���س��ة جمتمع  ال��ف�����س��اد يف  ون���ب���ذ 

ال�سباب، وحماربة الف�ساد بكل اأ�سكاله، وتفعيل 

الدور الوقائي يف موؤ�س�سات الدولة كافة .

توقيعها  حفل  ح�سر  التي  امل��ذك��رة  وتهدف 

جمل�سها  واأع�ساء  الهيئة  جمل�س  رئي�س  نائب 

والأمني العام لوزارة ال�سباب، اإىل تعزيز ثقافة 

الف�ساد من  ونبذ  الر�سيدة  واحلاكمية  النزاهة 

وامل��ب��ادرات  التوعوية  الأن�سطة  ت�سميم  خ��لل 

التعاون  من  املجال  ه��ذا  حتقق  التي  ال�سبابية 

وجت�سد هذه الثقافة.

لإق��ام��ة  امل�سرتك  التن�سيق  اىل  ت��ه��دف  كما 

وال��ن��دوات واملحا�سرات،  وامل��وؤمت��رات  ال���دورات، 

ال��ر���س��ي��دة  ب��احل��اك��م��ي��ة  املتعلقة  ال��ع��م��ل  وور�����س 

الأندية  مب�ساركة  الف�ساد،  ومكافحة  والنزاهة 

كافة  يف  وال�سابات  ال�سباب  وم��راك��ز  ال�سبابية 

التوعوية  الأن�سطة  خ��لل  من  اململكة  مناطق 

امل���ب���ادرات  وت�سجيع  ال��ع��م��ل  وور�����س  وال������دورات 

ال�سبابية، اإ�سافة اإىل اإدراج ثقافة النزاهة ونبذ 

اأفعال الف�ساد مثل الوا�سطة واملح�سوبية وهدر 

اإىل  الهادفة  ال���وزارة  ال��ع��ام �سمن خطط  امل��ال 

توجيه ال�سباب اإيجابياً نحو ق�سايا املجتمع .

االنباط -عمان

اأطلقت هيئة اأجيال ال�سلم بالتعاون مع 

�سركة التقدم لرجمة الكمبيوتر، برنامج 

الأول من نوعه يف  وهو  للأردن”،  “َبرِمج 
جم���ال ب��ن��اء ال�����س��لم ب��ا���س��ت��خ��دام التقنيات 

الرقمية.

وي���ه���دف ال���رن���ام���ج اإىل رب����ط ال�����س��ب��اب 

الأردن���ي���ني وال��لج��ئ��ني ال�����س��وري��ني حديثي 

التخرج من التخ�س�سات التقنية والرقمية، 

باحلكومة واملوؤ�س�سات املحلية ملدة عام، بهدف 

لتح�سني  مبتكرة  اإي��ج��اد حلول  على  العمل 

ال��ت��ي تقدمها احل��ك��وم��ة، ف�سًل  اخل��دم��ات 

ع��ن حت�سني م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب الأردن���ي���ني 

وال�������س���وري���ني يف امل�����ج�����الت الق���ت�������س���ادي���ة 

وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية، واتاحة 

ال��ف��ر���س��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني ال�����س��ب��اب لك��ت�����س��اب 

اخل��رة العملية واملعرفة التقنية يف جمال 

ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة، واإك�����س��اب��ه��م م��ه��ارات 

القيادة،  واملهارات  امل�سكلت  وحل  التوا�سل 

لأهميتها يف بيئة العمل، ودورها يف م�ساعدة 

يف  للعمل  فر�س  على  احل�سول  يف  ال�سباب 

هذا ملجال.

اإ�سراك  اىل  التدريبي  الرنامج  وي�سعى 

احلكومية،  والهيئات  البلديات  مع  ال�سباب 

ال��رق��م��ي وال���ري���ادة،  م��ث��ل وزارة الق��ت�����س��اد 

ومب��ا ي�سهم يف زي��ادة ن�سب امل�ساركة املدنية 

لل�سباب، من خلل توفر فر�س لهم، كما 

التما�سك  ن�سب  زي��ادة  اإىل  الرنامج  يهدف 

الج��ت��م��اع��ي وامل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني يف 

املجتمع.

ال��ي��وم  ب��ي��ان �سحفي  ال��ه��ي��ئ��ة يف  وق��ال��ت 

اخلمي�س، ان الرنامج ياأتي يف ظل انت�سار 

م���ا اع��ت��رت��ه ع��ن��ف الإق�������س���اء، امل��ت��م��ّث��ل يف 

تهمي�س دور ال�سباب يف املجالت القت�سادية 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، و 

احلاجة اإىل تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية 

يف كل املجالت وبخا�سة يف ظل اأزمة كورونا.

ع����دد  ي�������س���ل  اأن  ال����ه����ي����ئ����ة،  وت����وق����ع����ت 

امل�ستفيدين من الرنامج اإىل ما يزيد على 

2000 �سخ�س يف جميع اأنحاء اململكة، مبا 
وال�سوريني  الأردن��ي��ني  املتطّوعني  ذل��ك  يف 

املعلومات  تكنولوجيا  وخريجي تخ�س�سات 

والت�����س��الت م��ن ال��ذك��ور والإن�����اث واأف����راد 

املجتمع املدين.

وال��ري��ادة  الرقمي  القت�ساد  وزي��ر  واأك���د 

امل���ه���ن���د����س، م��ث��ن��ى غ���راي���ب���ة، دع����م ال������وزارة 

ل��ل��م��ب��ادرات وال��رام��ج ال��ت��ي ت��وؤه��ل ال�سباب 

وبالأخ�س خريجي الت�سالت وتكنولوجيا 

املعلومات، لل�ستفادة من الفر�س اجلديدة 

وا�ستخدام  ُبعد  عن  التعلم  اأدوات  وتطوير 

التكنولوجيا الرقمية بطريقة فعالة.

�ستعمل  ال�������وزارة  “اإّن  غ���راي���ب���ة:  وق����ال 

على  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

املناهج  الرقمية يف  للمهارات  تطوير خطة 

ال�سف  م��ن  ب���دءاً  امل��دار���س  املدر�سية لطلبة 

�سمن  ع�سر  ال��ث��اين  ال�سف  لغاية  ال�سابع 

م�سروع ال�سباب والتكنولوجيا والوظائف”.

ب��دوره، ا�سار رئي�س هيئة اأجيال ال�سلم، 

الهيئة  اىل حر�س  عربيات،  مهند  الدكتور 

على اإ�سراك ال�سباب يف املجالت القت�سادية 

والجتماعية وال�سيا�سية، مبينا اأن الرنامج 

الأردن���ي���ني  لل�سباب  بيئة  خ��ل��ق  اإىل  ي�سعى 

وخراتهم  معارفهم  ليتبادلوا  وال�سوريني 

ليجاد حلول مبتكرة حُت�ّسن اخلدمات التي 

تقّدمها احلكومة للنا�س.

االنباط-عمان

الجتماعية  التنمية  وزارة  ع��ام  ام��ني  اأك���د 

ال��ت��زام الردن بدعم  ال�����س��م��ور  ب���رق  ال��دك��ت��ور 

ق�����س��اي��ا مت��ك��ني امل��������راأة، وت���ع���زي���ز الج�������راءات 

�سيا�سيا  متكينها  يف  ت�����س��اه��م  ال��ت��ي  والل���ي���ات 

واقت�ساديا واجتماعيا، وحقها يف العي�س الكرمي 

خا�سة يف ظل ظروف جائحة كورونا.

وقال خلل م�ساركته يف الجتماع الوزاري 

امل��راأة  للجنة  الرقمية  املن�سة  ال�ستثنائي عر 

لبحث   ،39 ال�����وزاري  امل�ستوى  على  العربية 

تداعيات اآثار فرو�س كورونا على املراأة والفتاة، 

ان توجيهات جللة امللك عبد اهلل الثاين لنا 

يقودها  ال��ت��ي  الإج������راءات  و�سل�سلة  كحكومة 

جللته بنف�سة ج��ودت الج����راءات ملنع تف�سي 

الت�سدي  ك��ب��ر يف  ل���ه دور  ك���ان  ال���وب���اء؛ مم���ا 

الأ�سرة  الفرو�س من خلل تعظيم دور  لهذا 

واملراأة كم�ساهم قوي وهام يف احلد من تف�سيه 

ع��رب��ي��اً  من���وذج���ا  الردن  لي�سبح  ال���ف���رو����س، 

للت�سدي للأزمة بكل اقتدار.

واأ�����س����اف ان احل���ك���وم���ة ع��م��ل��ت ع��ل��ى دع��م 

ومقدمات  والطبيبات  املمر�سات  احتياجات 

ال���رع���اي���ة يف ك���ل ج���ان���ب م���ن ج���وان���ب ج��ه��ود 

ال���س��ت��ج��اب��ة، وال���ت���اأك���د م���ن اأن ك��اف��ة و���س��ائ��ل 

ملقدمات  م��ت��وف��رة  ال��ع��دوى  و�سبط  ال�سلمة 

اخل��ط��وط  يف  وامل�ستجيبات  الإن�����اث  ال��رع��اي��ة 

الأمامية.

وب�����ني، ان����ه مت ت��وف��ر ك��اف��ة الح��ت��ي��اج��ات 

ال�سحة  ق�سايا  يف  وخ�سو�ساً  للن�ساء  الطبية 

الإجنابية والأمرا�س املزمنة، من خلل مراكز 

كافة  يف  املنت�سرة  وال�ساملة  الأول��ي��ة  ال�سحة 

حماية  ودور  اللجوء،  وخميمات  اململكة  اأنحاء 

امل����راأة م��ن ال��ع��ن��ف، وك��ب��ار ال�����س��ن، ودور رعاية 

ال�سخا�س ذوي العاقة. واأ�سار اإىل ان الردن 

اتاح من خلل وزارة التنمية الجتماعية وادارة 

واخلدمات  ال�ساخنة  اخلطوط  ال�سرة  حماية 

اوق���ات  خ���لل  امل��ن��زيل  العنف  �سحايا  جلميع 

احلظر ال�سامل، ا�سافة لتوعية امل�سوؤولني عن 

تطبيق القانون ب�سرورة ال�ستجابة للمكاملات 

ان  م�سيفا  وتوثيقها،  ال�سحايا  م��ن  ال����واردة 

املت�سررة  للأ�سر  ماليا  دعما  قدمت  احلكومة 

الن�ساء،  تراأ�سها  ال��ت��ي  وخ��ا���س��ة  اجل��ائ��ح��ة  م��ن 

وتوفر التاأمني ال�سحي ملن هن يف حاجة اإليه 

والجازات املدفوعة.

واأو�سح ان دور املراأة كان رائدا �سيا�سيا، حيث 

وال�سياحة  الجتماعية  التنمية  وزي��رات  لعبت 

يف  ب���ارزا  دورا  املوؤ�س�سي،  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ط��اق��ة 

مواجهة الزمة، ومت ا�سراك القيادات الن�سوية 

يف �سنع القرار وال�ستجابة للتعايف، �سواء على 

اأو الوطني ومت ال�ستفادة من  امل�ستوى املحلي 

قدرات املنظمات الن�سائية �سواء يف التخطيط او 

ادارة ال�سناديق التي مت�س ال�سرائح الفقرة او 

التخطيط لها، ومت اإعادة فتح قطاع احل�سانات 

فهو  العاملت،  للأمهات  داعما  لكونه قطاعا 

ي��وف��ر اأم��ك��ن��ة اآم���ن���ة، ل��لأط��ف��ال اأث���ن���اء ت��واج��د 

ذويهم يف مواقع العمل، مما ي�ساهم يف التمكني 

القت�سادي للمراأة واملحافظة على ا�ستمراريتها 

يف العمل.

امل�ساعد رئي�س قطاع  العام  وقدمت المني 

ال�سوؤون الجتماعية يف جامعة الدول العربية 

ال��دك��ت��ورة ه��ي��ف��اء اب���و غ��زال��ة، ع��ر���س��ا مللخ�س 

ال�سوؤون الجتماعية حول الثار  تقرير قطاع 

والتنموية  والجتماعية  ال�سحية  والتداعيات 

لفرو�س كورونا على املراأة و الأ�سرة.

االنباط-عمان

وال��غ��ذاء  البيئة  ق�سم �سحة  ك���وادر  اأن����ذرت 

مب���دي���ري���ة ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة 

�سوب”  “كويف  وحم����ال  مقهى   55 ال���زرق���اء، 

و14 خم��ب��ًزا، واأوق��ف��ت 3 خم��اب��ز اأخ����رى عن 

ال�سحية  بال�سرتاطات  التقيد  لعدم  العمل، 

اللزمة.

وق������ال م���دي���ر امل���دي���ري���ة ال���دك���ت���ور حممد 

الطحان، اإن هذه الن��ذارات جاءت ب�سبب عدم 

ال�سحية  وامل��ع��اي��ر  ب��ال���س��رتاط��ات  الل���ت���زام 

ال��ع��ام��ة اخل��ا���س��ة بتقدمي الأراج���ي���ل، وه���و ما 

�سبطته كوادر املديرية اأثناء جولتها الرقابية 

والتفتي�سية خلل ال�سبوع املا�سي.

واأ�سار الطحان يف ت�سريح �سحفي، اإىل اأنه 

جرى اأي�سا، اإن��ذار 14 خمبًزا، واإيقاف ثلثة 

خم��اب��ز اأخ����رى ع��ن ال��ع��م��ل، اإىل ج��ان��ب اإن����ذار 

باملوا�سفات  التزامها  ل��ع��دم  واح����دة،  مطحنة 

اإىل  امل�����س��اف��ة  “الرميك�س”  مل����ادة  القيا�سية 

الطحني.

االنباط-عمان

ولة �َسجن ُمتَّهَمني  رت حمكمة اأمن الدَّ ق��رَّ

الأ�سغال  م��ع  �سنة   15 م��دة  امل��خ��درات  بتجارة 

دينار،  األ��ف   20 بلغت  وغ��رام��ة مالية  املوؤقتة، 

ال�سرتاك  بق�سد  املخدرة  امل��واد  ت�سدير  بتهم 

مع ع�سابات دولية، وتعاطي املواد املخدرة.

ق��راره��ا يف جل�سة  املحكمة  واأ���س��درت هيئة 

وقائع  يف  ج��اء  حيث  اخلمي�س،  ام�س  عقدتها 

الق�سية اأنَّ املتهمني الأول والثَّاين من اأ�سحاب 

وابق يف ق�سايا املخدرات ومتعاطني حلبوب  ال�سَّ

الكبتاجون املخدرة، والقي القب�س عليهما مع 

ظِنيَنني بتاريخ 28 ني�سان من العام 2019، 

من ِقبل اأفراد مكافحة املخدرات يف العقبة.

وبينت الوقائع اأنَّه وبعد تفتي�س املتهم الأول 

والثَّاين ُعرث بحوزتهما على 6 هواتف خلوية، 

تت�سمن جميعها حمادثات تتعلق بت�سدير املواد 

املخدرة اإىل خم�س دول جماورة.

الصحة: 14 إصابة بفيروس كورونا واحدة منها محلية 

 التعليم العالي: كافة معامالت الوزارة ستكون متاحة 
الكترونيًا العام المقبل

وزارة الشباب وهيئة النزاهة توقعان مذكرة تفاهم

 أجيال السالم تطلق » َبرِمج لألردن« 
لزيادة المشاركة المدنية للشباب

 امين عام التنمية يؤكد التزام االردن 
بدعم قضايا تمكين المرأة

 الزرقاء: إنذار 55 مقهى و14 مخبزًا وايقاف
 3 لعدم التقيد باالشتراطات الصحية

أمن الدولة تعاقب تاجري مخدرات بالسجن 
15 عاما وغرامة 20 الف دينار 

االنباط -عمان

ق�����ام ف���ري���ق ط���ب���ي م����ن دائ��������رة الذن�����ي�����ة يف 

اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ق��ي��د 

الطبيب نبيل ال�سواقفة م�ست�سار جراحة النف 

معقدة  تنظر  عملية  ب��اج��راء  اجلمجمة  وق��اع 

20 عاماً، يعاين  ون��ادرة ل�ساب يبلغ من العمر 

الدماغ  ق��اع  اىل  ح��اد ممتد  التهاب فطري  من 

وحجرة العني مع وجود ثقب يف قاع اجلمجمة. 

وق���ال ال�����س��واق��ف��ة ان امل��ري�����س ع��ن��دم��ا راج��ع 

م��دي��ن��ة  يف  واحل���ن���ج���رة  والذن  الن�����ف  ع���ي���ادة 

�سديد  ���س��داع  م��ن  ي�سكو  ك��ان  الطبية  احل�سني 

وبعد  التنف�س،  يف  و�سعوبة  الن��ف  يف  وان�سداد 

اج����راء ال��ف��ح�����س ال�����س��ري��ري وال�����س��ع��اع��ي تبني 

ال��ت��ه��اب ح���اد مم��ت��د اىل ق���اع اجلمجمة  وج����ود 

تقرر  اجلمجمة،  ق��اع  يف  وثقب  العني  وح��ج��رة 

ع��ل��ى اث���ره���ا اج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��ر من 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ن���ادرة وامل��ع��ق��دة ال��ت��ي حت��ت��اج اىل 

الطبيب  العميد  وذك��ر  طبي متخ�س�س.  فريق 

واحلنجرة  الن���ف  دائ���رة  رئي�س  ال�سفدي  اي���اد 

يف اخلدمات الطبية امللكية ان اجراء مثل هذه 

العمليات النادرة يرهن على املعرفة واخلرات 

الطبية املتوفرة لدى اطباء اخلدمات الطبية، 

الدقيقة  العمليات  باجراء  ي�ساعد  الذي  المر 

العملية ج��اءت  ن��ت��ائ��ج  ان  م���وؤك���داً  واحل�����س��ا���س��ة، 

ايجابية تعك�س مدى التطور والحرتاف لدى 

يف  وجهودهم  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اط��ب��اء 

تخفيف معاناة املر�سى.

االنباط -عمان 

ق���ال���ت ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ال��ل��ج��ن��ة امل��ك��ل��ف��ة 

نقابة  جمل�س  و�سلحيات  مهام  مبمار�سة 

وع��د عكرو�س،  مي�سم  ال��دك��ت��ورة  الأط��ب��اء، 

اإن اللجنة قررت ال�ستعانة ب�سركة تدقيق 

طرحه  �سيتم  عطاء  مبوجب  عاملية،  م��ايل 

لهذه الغاية لدرا�سة الو�سع املايل ل�سندوق 

التقاعد والنقابة ب�سكل عام. 

اللجنة  اأن  عكرو�س  الدكتورة  واأ�سافت 

ت�����س��ع��ى لإي����ج����اد ح���ل���ول ل����لأزم����ة امل��ال��ي��ة 

امل���زم���ن���ة وامل����رتاك����م����ة ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا 

وو�سع  التقاعد،  �سندوق  وخا�سة  النقابة، 

اقرتاحات منا�سبة لزيادة الإيرادات ب�سفة 

عاجلة.

واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة، ب��ح�����س��ب ال��دك��ت��ورة 

وزي��ر  برئا�سة  اجتماعها  خ��لل  ع��ك��رو���س، 

الو�سع  على  جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة 

ل��ل��ن��ق��اب��ة، وم��ن��ه��ا ���س��ن��دوق التقاعد  امل���ايل 

الذي يعاين عجزا ماليا جتاوز 13 مليون 

بح�سب  احل��ايل،  ال�سهر  بداية  حتى  دينار 

بيانات النقابة.

ت�سريح  يف  ع��ك��رو���س،  ال��دك��ت��ورة  وبينت 

اأن ال��ل��ج��ن��ة ات��ف��ق��ت على  ام�����س اخل��م��ي�����س، 

�سرورة و�سع اآلية لإعادة ع�سوية الأطباء 

الذين مت ف�سلهم �سابقاً ب�سبب عدم ت�سديد 

ي�سمن  ومب��ا  للنقابة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��زام��ات��ه��م 

ح��ق��وق ال��ن��ق��اب��ة امل��ال��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة لبحث 

م��و���س��وع روات�����ب ال��ت��ق��اع��د ال���ت���ي ت���اأخ���رت 

الوقت  يف  مل�ستحقيها  �سدادها  عن  النقابة 

املنا�سب منذ اأكرث من عام. كما مت التفاق 

ال�سندوق  اآل��ي��ات لإن��ف��اذ نظام  درا���س��ة  على 

ال���ت���ع���اوين يف ال���ن���ق���اب���ة، يف ال���وق���ت ال���ذي 

باأ�سول وممتلكات  امل�سا�س  فيه عدم  اأك��دت 

���س��ن��دوق ال��ن��ق��اب��ة، وك���ذل���ك م��ت��اب��ع��ة ملف 

اأرا�سي �سندوق النقابة، كما اأكدت اللجنة 

الأط��ب��اء،  نقابة  لقانون  وفقا  �ستعمل  اأنها 

ول���ن ت��ت��ج��اوز ���س��لح��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

و���س��ت��ك��ون ع��ل��ى م�����س��اف��ة واح����دة م��ع جميع 

اللجنة  اأن  يذكر  النقابة.  منت�سبي  اأطياف 

�سكلت مبوجب قرار جمل�س رئا�سة الوزراء 

ال�سادر يف احلادي ع�سر من ال�سهر احلايل، 

اإثر ا�ستقالة جمل�س نقابة الأطباء املنتخب 

والذي اأ�سبح فاقدا للن�ساب القانوين.

دائرة االذنية في مدينة الحسين الطبية تجري عملية نادرة

اللجنة المكلفة في نقابة األطباء تستعين بشركة عالمية 
للتدقيق المالي



االقت�صادي
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احلرة،  املناطق  م�ستثمري  هيئة  قالت   

ان ح���رك���ة ال��ت��خ��ل��ي�����ص ع��ل��ى امل���رك���ب���ات يف 

 39 بن�سبة  من��ت  ب��ال��زرق��اء  احل���رة  املنطقة 

ب���امل���ئ���ة، خ����ال ف����رة اإج���������راءات ت��خ��ف��ي��ف 

احلظر.

واو�سح رئي�ص الهيئة حممد الب�ستنجي 

التي  املركبات  ان  اخلمي�ص،  ام�ص  بيان  يف 

 10 من  الفرة  خال  عليها  التخلي�ص  مت 

 3365 15 ح��زي��ران احل��ايل، بلغت  اأي��ار اىل 

العام  م��ن  ال��ف��رة  ذات  م��ع  مقارنة  مركبة 

2414 مركبة. املا�سي حيث بلغت 

واأك������د، ان ال��ن��م��و ي���وؤك���د ع����ودة ال��ت��ع��ايف 

على  وي���دل  احل����رة،  للمنطقة  ال��ت��دري��ج��ي 

���س��رع��ة ا���س��ت��ع��ادة الأو����س���اع ن��ت��ي��ج��ة ح��زم��ة 

منحتها  التي  املركبات  لقطاع  الإع��ف��اءات 

اىل  لفتا   ،2019 اول  ت�سرين  يف  احلكومة 

ان ع���دد امل��رك��ب��ات امل��خ��ل�����ص ع��ل��ي��ه��ا خ��ال 

اجل��اري  ح��زي��ران  �سهر  من  الأول  الن�سف 

مركبة   160 ب���واق���ع  م��رك��ب��ة،   2090 ب��ل��غ��ت 

يوميا.

وك�سف عن اعادة ت�سدير 24909 مركبة 

اخل���ارج،  اىل  ال��زرق��اء  احل���رة  املنطقة  م��ن 

منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية عمل 

يوم 15 حزيران اجلاري، فيما بلغت 30210 

اأي  املا�سي،  العام  الفرة من  لذات  مركبة 

17.5 باملئة. بن�سبة تراجع 

االنباط-عمان 

و�سام  ال��دك��ت��ور  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر  وق��ع 

الوكالة  من  كل  مع  الردنية  احلكومة  عن  ممثا  الرب�سي 

للتنمية  الربيطانية  والوكالة  الدولية،  للتنمية  الأمريكية 

الدولية، والوكالة الإ�سبانية للتعاون الإمنائي الدويل، على 

لاأردنيني  املقدم  الدعم  لتو�سيع  امل�سركة  املنحة  اتفاقية 

الناجتة  القت�سادية  ال�سغوطات  من  ب�سدة  ت��اأث��روا  الذين 

عن اأزمة كورونا من خال �سندوق املعونة الوطنية.

وق���ال���ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����ص اخل��م��ي�����ص، اإن���ه 

امل�سرك  احل�ساب  �سندوق  تاأ�سي�ص  مت  التفاقية  مبوجب 

مبا�سرة  منح  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  اي��ه(  دي  )ام  امل��ان��ح��ة  للجهات 

ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��م��ي��ة واحل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، حيث 

ال��ت��زم��ت احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة ر���س��م��ي��اً مب��ب��ل��غ اأّويل ق��دره 

مبلغ  املتحدة  اململكة  حكومة  وخ�س�ست  دولر،  مليون   20

ا�سرليني( للم�ساعدة  17ر6 مليون دولر )5 مايني جنيه 

اأّك���دت  ك��ورون��ا، فيما  امل��ت�����س��ررة م��ن جائحة  الأ���س��ر  يف دع��م 

الثالثة  املانحة  اجلهة  لت�سبح  التزامها  الإ�سبانية  احلكومة 

�سمن هذه التفاقية.

اإدارة ه���ذا احل�����س��اب  واأك����د ال���وزي���ر ال��رب�����س��ي ان���ه ���س��ت��ت��م 

م��ت��ع��دد امل��ان��ح��ني م��ن ق��ب��ل ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة حيث 

الوطنية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال��دع��م �سمن حم���اور  ه���ذا  ي��اأت��ي 

التقييم  على  وب��ن��اء   ،)2025-2019( الجتماعية  للحماية 

التي تطبقها  برامج احلماية الجتماعية  مل�ستوى  اليجابي 

ينفذها  التي  ال��ربام��ج  وخا�سة  الها�سمية  الردن��ي��ة  اململكة 

�سندوق املعونة الوطنية حلماية ال�سر الفقرية واملحتاجة، 

والتكنولوجيا احلديثة امل�ستخدمة يف هذه الربامج.

الدعم لاأ�سر ال�سد فقرا  اإنه �سيتم توجيه هذا  وا�ساف 

وح��اج��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث �سيتم م��ن��ح م��ع��ون��ات 

38 ال����ف ا����س���رة ف���ق���رية م��ن��ت��ف��ع��ة من  ا���س��اف��ي��ة لأك�����ر م���ن 

�سرف  �سيتم  كما  ال�سهرية،  املعونات  برنامج  من  ال�سندوق 

هذه املعونات ال�سافية كل ثاثة �سهور، و�سيوجه جزء من 

املنتفعة  الفقرية  لاأ�سر  ال�ستاء  معونة  ل�سرف  الدعم  هذا 

ا���س��رة،  105 الف  ال��ت��ي ي��زي��د ع���دده���ا ع���ن  ال�����س��ن��دوق  م���ن 

الفقرية  ال���س��ر  اب��ن��اء  تخريج  دع��م  يف  امل�ساهمة  اىل  ا�سافة 

املنتفعة من ال�سندوق من خال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم 

ودجمهم يف �سوق العمل.

اجلهود  اإط��ار  يف  تاأتي  املباحثات  ه��ذه  ان  الوزير  واو�سح 

ال����دويل حل�سد  وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 

الدعم من الدول واجلهات املانحة، وذلك مل�ساعدة احلكومة 

وباء  انت�سار  ملكافحة  واحلثيثة  املكثفة  جهودها  يف  الردنية 

كورونا والق�ساء عليه.

الذي  للدعم  املانحة،  للدول  وتقديره  �سكره  عن  وع��رب 

ق���دم���وه يف ه����ذه ال���ظ���روف ال���ت���ي مت���ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة وال��ت��ي 

املرتبة على  الآثار  الأردنية يف مواجهة  �ست�ساعد احلكومة 

انت�سار وباء كورونا.

من جهته، قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

للتمويل  ال��رت��ي��ب��ات  “هذه  اإن  ب���ارن���ه���ارت  ج��ي��م  ال��دك��ت��ور 

�سندوق  لثالث  توؤ�س�ص  الوطنية  املعونة  ل�سندوق  امل�سرك 

م��ت��ع��دد امل��ان��ح��ني وال����ذي م��ن ���س��اأن��ه ت�����س��ري��ع م�����س��ار الأردن 

النظام  من خال  بالعمل  وذلك  ال��ذات،  على  العتماد  نحو 

م��واٍز دويل، وهذا  بدًل من متويل هيكل  الأردين  احلكومي 

املجتمع  يف  ل��ن��ا  ينبغي  الأزم����ة،  حل��ظ��ات  يف  ح��ت��ى  اأن���ه  يثبت 

يف  �سركائنا  ق��وة  تعزيز  ب�سمان  ملتزمني  نظل  اأن  ال��دويل 

البلدان امل�سيفة من خال م�ساعداتنا«.

جيم�ص  الربيطاين  الأو���س��ط  ال�سرق  ���س��وؤون  وزي��ر  وب��ني 

كليفريل ان اململكة املتحدة ملتزمة بدعم الأردن يف مواجهة 

اأن  التمويل  ه��ذا  �ساأن  من  ان  اىل  م�سريا  ك��ورون��ا،  حتديات 

الأردنيني  الأردن لدعم  القائمة يف  النظم الجتماعية  يعّزز 

م���ن ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��رية وامل��ع��ر���س��ة ل��ل��خ��ط��ر ال��ت��ي ه���ي اأك���ر 

الن�ساء  اأ�سا�سي  ب�سكل  الدعم  �سي�ساعد  كما  ب��الأزم��ة،  ت��اأث��راً 

والفتيات، الاتي هّن يف اأ�سّد احلاجة للمعونة.

ارانثاثو  الأردن  ل��دى  اإ�سبانيا  مملكة  �سفرية  و���س��ّرح��ت 

جهودها  تكر�ص  الإ�سبانية  احل��ك��وم��ة  ان  داب��ال��و���ص  ب��ان��ي��ون 

اأ�سا�ص  على  ه���ذه،  مثل  م�سركة  م��ب��ادرات  اإىل  لان�سمام 

اأجل  من  الأردنية  القيادة  خلف  امل��وارد  ومواءمة  الت�سامن 

حتقيق تاأثري ملمو�ص.

الحت���اد  م���ن  ج����زءاً  ب�سفتها  اإ���س��ب��ان��ي��ا  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

الأوروب����ي و���س��ري��ك��اً وث��ي��ق��اً وم��ل��ت��زم��اً ل����اأردن، ت��وؤم��ن اإمي��ان��اً 

واحلكومة  الأخ��رى  املانحة  اجلهات  مع  العمل  ب��اأن  را�سخاً 

الأردنية هو اأف�سل طريقة للم�سي قدماً من اأجل النجاح يف 

امل�سعى امل�سرك للتغلب على الأزمة ب�سورة �ساملة للجميع.

39 بالمئة نسبة نمو التخليص على المركبات
 في المنطقة الحرة

26 مليون دوالر منحة اميركية بريطانية مشتركة لألردن

صناعة األردن تتابع معيقات نقل الصادرات للخارج
 االنباط-عمان

الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  رئ��ي�����ص  اأك�����د 

امل��ه��ن��د���ص ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، ان ال��غ��رف��ة 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  م��ع  باهتمام  تتابع 

القطاع  تواجه  التي  املعيقات  حل  اآل��ي��ات 

ال�������س���ن���اع���ي وت������وؤث������ر ع����ل����ى ان���ت���اج���ي���ت���ه 

و�سادراته للخارج، وبخا�سة التي ظهرت 

خال اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد.

اىل  اخل�سو�ص  بهذا  اجلغبري  وا���س��ار 

ال�سناعة  وزي����ري  م��ع  ال��غ��رف��ة  م��ت��اب��ع��ات 

وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن ال���دك���ت���ور ط���ارق 

احلموري، والنقل خالد �سيف، بالإ�سافة 

التي  املعيقات  ملعاجلة  اجل��م��ارك  ل��دائ��رة 

الأردن���ي���ة لل�سوق  امل��ن��ت��ج��ات  ن��ق��ل  ت��واج��ه 

ال�����س��ع��ودي��ة يف ظ��ل اأزم���ة ك��ورون��ا، وال��ت��ي 

يف  ال�ساحنات  �سائقي  و�سع  عليها  ترتب 

ال�سحي. احلجر 

ت�سريح  اجل��غ��ب��ري يف  امل��ه��ن��د���ص  ول��ف��ت 

ه��ذا  ان  اىل  اخل��م��ي�����ص،  ام�������ص  ���س��ح��ف��ي 

رف����ع م���ن ك���ل���ف ال���ن���ق���ل اىل ال�����س��ع��ودي��ة 

تناف�سية  على  �سلبا  اأث��ر  ما  كبري،  ب�سكل 

ال�سناعة الأردنية هناك.

واكد اأنه مت التفاق على تفعيل عملية 

نقل ال�سادرات وامل�ستوردات من الب�سائع 

ب��اك(، مبينا  تو  )ب��اك  خ��ال عملية  من 

ح��دود  على  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  �ساحة  ان 

ال�سهر  مطلع  ج��اه��زة  ���س��ت��ك��ون  ال��ع��م��ري 

املقبل.

وا����س���ار اىل اأن����ه ���س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م زي���ارة 

واجلهات  ال�سناعة  غرف  من  فني  لوفد 

امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ج��اه��زي��ة ال�����س��اح��ة 

باأ�سرع وقت ممكن، موؤكدا اهمية ال�سوق 

ال�سعودية لل�سادرات ال�سناعية الأردنية، 

والتي ت�سل اىل حوايل 500 مليون دينار 

�سنويا.

وزارة الصناعة تبحث تحديات 
القطاع التجاري

إغالق 1800 منشأة لمخالفتها اجراءات 
السالمة العامة منذ بدء ازمة كورونا

طيران اإلمارات تضيف 10 وجهات 
جديدة بينها مدينة عربية

 االنباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  وا����س���ل���ت 

ممثلي  مع  الت�ساورية  لقاءاتها  والتموين 

القطاعات التجارية الفرعية للوقوف على 

القطاع،  تواجه  التي  والق�سايا  التحديات 

فريو�ص  ازم��ة  بتبعات  املتعلقة  تلك  خا�سة 

امل�ستجد. كورونا 

وذك������ر ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي ل�����ل�����وزارة ام�����ص 

اخلمي�ص، ان م�ساعد الأمني العام لل�سوؤون 

التجارية  ال�سيا�سات  مديرية  مدير  الفنّية 

اخلارجية يف الوزارة زاهر القطارنة ناق�ص 

خ���ال ل��ق��ائ��ه ام�����ص الرب���ع���اء مم��ث��ل قطاع 

الأث����اث امل��ن��زيل وامل��ك��ت��ب��ي وال��ق��رط��ا���س��ي��ة يف 

وع��ددا  حبنكة،  خالد  الردن  جت��ارة  غرفة 

م��ن مم��ث��ل��ي ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع، 

اب�����رز امل�����س��اك��ل ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م واحل���ل���ول 

ملعاجلتها. املقرحة 

وا�����س����ار ال���ق���ط���ارن���ة خ����ال ال���ل���ق���اء اإىل 

جمموعة من الإجراءات احلكومية املتخّذة 

ل���دع���م ال���ق���ط���اع ال���ت���ج���اري وم�����ن اب���رزه���ا 

على  املقررة  اجلمركية  الغرامات  تخفي�ص 

وتوحيد  مبحتوياتها،  املت�سرف  البيانات 

اإمكانية  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  التخمني  اآل��ي��ة 

ق���اع���دة  اإىل  اجل���م���رك���ي���ة  امل����راك����ز  و�����س����ول 

ق��رار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الرئي�سية،  ال��ب��ي��ان��ات 

املدر�سية  ال��ل��وازم  على  ال�سريبة  تخفي�ص 

والقرطا�سية.

اأن  اإىل  ح���ب���ن���ك���ة  ل����ف����ت  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 

الجتماعات القطاعّية �سهلت التوا�سل بني 

القطاع واجلهات الر�سمية من خال وزارة 

باعتبارها  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

ال��ت��ج��اري  ب�سقّيه  اخل��ا���ص  للقطاع  م��ظ��ّل��ة 

الوزارة خال  وال�سناعي، م�سيدا مب�ساعي 

امل�ستمر  التوا�سل  يف  كورونا  فريو�ص  اأزم��ة 

مع القطاع اخلا�ص.

م����ن ج���ه���ة اخ�������رى، ت����راأ�����ص ال��ق��ط��ارن��ة 

الت�سالت  قطاع  مع  الت�ساوري  الجتماع 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ما 

يواجهه من حتديات.

تنظيم  هيئة  قيام  اىل  القطارنة  ولفت 

الت�سالت بفتح مكاتب خارجية يف العقبة 

وج���م���رك ع���ّم���ان وامل����ط����ار ب���ه���دف ت�����س��ه��ي��ل 

اإىل  بالإ�سافة  والفح�ص،  ال�سترياد  عملية 

املوا�سفات  موؤ�س�سة  بني  التقاطعات  درا�سة 

الت�سالت  قطاع  تنظيم  وهيئة  واملقايي�ص 

ب��ح��ي��ث ت���ت���وىل ج���ه���ة واح�������دة م�����س��وؤول��ي��ة 

املراقبة على بند التعرفة اجلمركية.

ب�����دوره، اأ����س���اد مم��ث��ل ق��ط��اع الت�����س��الت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف غ��رف��ة جت���ارة 

ب��ال��دور  ال��رواج��ب��ة،  هيثم  املهند�ص  الأردن 

حّل  ملتابعة  ال��وزارة  به  تقوم  الذي  احليوي 

امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع وال��ت��ي من 

لل�سركات  امل�����س��اف��ة  القيمة  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه��ا 

ال�سغرية واملتو�سطة يف القطاع، وا�ستمراره 

يف حتقيق دوره الجتماعي والقت�سادي.

 االنباط-عمان

من  زيارتها  متت  التي  املن�ساآت  عدد  بلغ 

واجل��ه��ات  امل�����س��رك��ة  التفتي�ص  جل���ان  ق��ب��ل 

ال��رق��اب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ال��ت��زام��ه��ا 

ب�����اإج�����راءات ال�����س��ام��ة ال���ع���ام���ة وال���وق���اي���ة 

ال�سحية واأوامر الدفاع منذ فر�ص احلظر 

93 األ���ف  وح���ت���ى ال���ي���وم اخل��م��ي�����ص ح�����وايل 

م��ن�����س��اأة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، وف��ق 

اللجان.

1800 من�ساأة نتيجة لعمليات  ومت اإغاق 

ال���رق���اب���ة مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا اإج��������راءات ال�����س��ام��ة 

والت�سريعات  ال�سحية  وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام��ة 

ال��دف��اع، وذل��ك منذ فر�ص احلظر  واأوام���ر 

وحتى بعد ظهر ام�ص اخلمي�ص.

م��ن عدد  امل�سكلة  ال��رق��اب��ة  ف��رق  ون��ف��ذت 

املعنية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  من 

رق��اب��ي��ة يف خمتلف  2100 ج��ول��ة  اأك���ر م��ن 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة مت خ��ال��ه��ا ���س��ب��ط ع��دد 

العامة  ال�سامة  لإج��راءات  املخالفات  من 

 2300 واأوام����ر ال��دف��اع ومت حت��ري��ر ح���وايل 

خمالفة من قبل اللجان الرقابية.

واأكد وزير ال�سناعة والتجارة والتموين، 

موا�سلة  اأهمية  احلموري،  ط��ارق  الدكتور 

عمليات الرقابة على املن�ساآت من قبل فرق 

ذات  الرقابية  واجل��ه��ات  امل��وح��دة  التفتي�ص 

كل  وحما�سبة  املحافظات  كافة  يف  العاقة 

م��ن ي��خ��ال��ف ال��ت�����س��ري��ع��ات واأوام�����ر ال��دف��اع 

رق��م )11(  ال��دف��اع  اأم���ر  �سيما  ال��ن��اف��ذة، ل 

م��ن��ع��ا لن��ت�����س��ار ف���ريو����ص ك���ورون���ا وح��م��اي��ة 

وامل�ستهلكني. واملزودين  املن�ساآت 

ال��رق��اب��ي��ة يف خمتلف  وت��ن��ف��ذ اجل����ولت 

ت�سم  م�سركة  جل��ان  قبل  م��ن  املحافظات 

ممثلني ع��ن ع��دد م��ن ال�����وزارات واجل��ه��ات 

ال�سناعة  وزارات  م��ث��ل  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن وال��ع��م��ل وال�����س��ح��ة 

واأمانة  املحلية  والإدارة  وال�سياحة  والبيئة 

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

وزارة  مع  بالتن�سيق  واملقايي�ص  واملوا�سفات 

تقوم  خا�سة  جولت  اإىل  اإ�سافة  الداخلية، 

بها عدد من تلك اجلهات.

وت��رك��ز اجل���ولت ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى توعية 

اإج��راءات  تطبيق  باأهمية  املن�ساآت  اأ�سحاب 

ال�������س���ام���ة ال���ع���ام���ة وال����وق����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة 

منظومة  يعزز  ومب��ا  ك��ورون��ا  وب��اء  ملواجهة 

و�سري  املواطنني  �سامة  و�سمان  احلماية 

عمل خمتلف الأن�سطة كما خطط له.

التزام  م��ن  التاأكد  اجل��ولت  وت�ستهدف 

املن�ساآت باإجراءات ال�سامة العامة بخا�سة 

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

التعقيم  م�����س��ت��ل��زم��ات  وت��وف��ري  وال��ق��ف��ازات 

ومراعاة التباعد بني الزبائن.

دبي - العربية

ام�����ص اخلمي�ص،  اأع��ل��ن��ت ط���ريان الإم�����ارات، 

اأن���ه���ا ���س��وف ت��وف��ر ل��ل��م�����س��اف��ري��ن رح����ات اإىل 

�سبكتها  اإىل  �سين�سم  ح��ي��ث  اأخ�����رى،  م���دن   8

احل��ال��ي��ة ك���ل م���ن ب��روك�����س��ل وك��ول��وم��ب��و )19 

اأوك���ان���د  ي���ون���ي���و(،  اإ���س��ط��ن��ب��ول )25  ي���ون���ي���و(، 

وب�����ريوت وب��روك�����س��ل وه���ان���وي وم��دي��ن��ة “هو 

بر�سلونة  ي��ول��ي��و(،   1 م��ن  منه” )اع��ت��ب��اراً  �سي 

باولو  و���س��او  العا�سمة  ووا���س��ن��ط��ن  وب��روك�����س��ل 

تقت�سر  و����س���وف  ي���ول���ي���و(.   15 م���ن  )اع���ت���ب���اراً 

ال���رح���ات م���ن ك��ول��وم��ب��و وف��ي��ت��ن��ام ع��ل��ى نقل 

حمطات  خمتلف  اإىل  ومنها  دب��ي،  اإىل  الركاب 

طريان الإمارات.

اإج��م��ايل وج��ه��ات ط��ريان  وب��ذل��ك �سريتفع 

مدينة،   39 اإىل  للم�سافرين  املتاحة  الإم���ارات 

العماء  اأم��ام  اخليارات  من  مزيداً  �سيوفر  ما 

اول��ئ��ك  اأو  ب��ل��دان��ه��م  اإىل  ال��ع��ودة  ال��راغ��ب��ني يف 

لبيان  وفقا  لغايات �سرورية،  ي�سافرون  الذين 

�سادر عن ال�سركة.

مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  وق���ال 

لطريان  التنفيذي  الرئي�ص  الأع��ل��ى  الرئي�ص 

توفر  ال��ذي  الوقت  “يف  واملجموعة:  الإم��ارات 

ف��ي��ه ط���ريان الإم������ارات م���زي���داً م��ن ال��رح��ات 

العامل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  للم�سافرين  اجل��وي��ة 

فاإنها توا�سل العمل ب�سكل وثيق مع ال�سلطات 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  املخت�سة 

اأج���ل ���س��م��ان �سفر  ال��ع��امل م��ن  وخم��ت��ل��ف دول 

ويعك�ص  اأطقمنا.  واأفراد  و�سل�ص لعمائنا  اآمن 

اإع������ان احل���ك���وم���ة ت�����س��ه��ي��ل ���س��ف��ر امل��واط��ن��ني 

معينة  ودول  الإم������ارات  دول���ة  ب��ني  وامل��ق��ي��م��ني 

23 ي���ون���ي���و، ن��ه��ج دول���ت���ن���ا ج��ي��د  اع���ت���ب���اراً م���ن 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���س��ت��ئ��ن��اف ال�����س��ف��ر وال�����س��ي��اح��ة 

حماية  م��ع  الأخ���رى،  القت�سادية  والأن�����س��ط��ة 

جمتمعاتنا من كوفيد-19«.

اجلديدة،  الت�سع  الوجهات  اإىل  وبالإ�سافة 

يوليو )متوز(  الإم��ارات خال  �ستزيد طريان 

ال��ت��ال��ي��ة: لندن  ال��وج��ه��ات  اإىل  ع���دد رح��ات��ه��ا 

ه���ي���رو، م��ان�����س�����س��ر، ف���ران���ك���ف���ورت، ب��اري�����ص، 

دبلن،  كوبنهاغن،  اأم�سردام،  مدريد،  زيوريخ، 

ن��ي��وي��ورك ج��ي��ه اف ك��ي��ه، ت��ورن��ت��و، ك��والمل��ب��ور، 

�سنغافورة وهوجن كوجن.
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االنباط-وكاالت

ب�أن  الإ�سرائيلية  مع�ريف  اأف���دت �سحيفة 

املتحدة  وال��ولي���ت  اإ�سرائيل  بني  الت�س�لت 

اخلالف�ت  ب�سبب  توقفت  ال�سم  خطة  ح��ول 

بني حزبي ليكود و اأزرق اأبي�ض بهذا ال�س�أن

الإدارة  اأن  مطلعة  م�����س���در  ع���ن  ون��ق��ل��ت 

دف��ع هذه  اأن���ه ل ميكن  اأو���س��ح��ت  الأمريكية 

اخلطة قدم� يف ظل النق�س�م بني احلزبني

من ج�نبه�، ذكرت هيئة البث الإ�سرائيلي 

اأن���ه م��ن م��ن امل��ق��رر ع��ق��د جل�سة ب��ني رئي�ض 

ال��وزراء بني�مني نت�ني�هو، زعيم حزب ليكود 

، وبني وزير الدف�ع بيني ج�نت�ض، زعيم اأزرق 

اأبي�ض ، خالل الأي�م املقبلة بهدف ردم الهوة 

وعر�ض موقف متفق عليه على وا�سنطن

ويف ال�سي�ق، ذكرت �سحيفة ي�سرائيل هيوم 

ال�سم  ينوي عر�ض خطة  ال���وزراء  رئي�ض  اأن 

على احلكومة للم�س�دقة عليه� حتى يف ح�ل 

ا�ستمرار رف�ض اأزرق اأبي�ض

مغلقة  ل��دوائ��ر  ق���ل  نتني�هو  اأن  واأ�س�فت 

اإنه اإذا م� متت عرقلة مترير اخلطة ف�إنه لن 

يرتدد يف اللجوء اإىل انتخ�ب�ت

االنباط-وكاالت

ح��ذر الحت����د الأوروب�����ي، ام�ض اخلمي�ض، 

اإ���س��رائ��ي��ل م��ن تنفيذ خ��ط��ة ال�����س��م لأج����زاء 

وا�سعة من ال�سفة الغربية املحتلة

اخل�رجية  لل�سي��سة  الأع��ل��ى  املمثل  وق���ل 

والأمنية يف الحت�د الأوروبي جوزيف بوريل، 

الع�مة  للجمعية  جل�سة  خ��الل  ل��ه  كلمة  يف 

ل��ل��رمل���ن الأوروب�������ي، اإن امل��وق��ف م��ن خطط 

دعم  على  وق�ئم  وا�سح،  الإ�سرائيلية،  ال�سم 

حل الدولتني

و����س���دد ب����وري����ل، ع��ل��ى اأن خ��ط��ط ال�����س��م 

الق�نون  م��ع  تتع�ر�ض  خ��ط��وة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الدويل

ال�سم  خطط  اإ�سرائيل  تنفيذ  اأن  واعتر 

�سي�سر بحل الدولتني وب�ل�ستقرار الإقليمي، 

ف�����س��ال ع����ن اإحل�����ق����ه ال�������س���رر ب���ل��ع��الق���ت 

الإ�سرائيلية العربية

واأ�����س�����ف: ع��الق���ت��ن��� احل���ل��ي��ة وال��وث��ي��ق��ة 

اأرا�سي  احتلت  ح���ل  يف  �ستت�أثر  اإ�سرائيل  مع 

فل�سطينية

اأج����زاء من  اإ���س��رائ��ي��ل نيته� �سم  واأع��ل��ن��ت 

الأغ���وار  منطقة  خ�سو�س�  الغربية،  ال�سفة 

اخل�����س��ب��ة وال��غ��ن��ي��ة ب���مل��ي���ه اجل���وف���ي���ة، ب���دءا 

م���ن م��ط��ل��ع ي��ول��ي��و/ مت�����وز، يف اإط�������ر خطة 

ترامب،  دون���ل��د  الأمريكي  الرئي�ض  طرحه� 

يف دي�����س��م��ر/ ك����ن���ون ال���ث����ين امل������س��ي، حلل 

ب�  عرفت  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع 

اأب��ي��ب ورف�سه�  ت��ل  ال��ق��رن رحبت به�  �سفقة 

الفل�سطينيون

االنباط-وكاالت

ق��������ل رئ����ي���������ض جت����م����ع م�������س���ت���وط���ن����ت 

رئي�ض  اإن  احلي�ين”،  “دافيد  ب�ل�سفة 

يوا�سل  نتني�هو”  “بني�مني  احلكومة 

حول  بت�سريح�ته  الوهم  وبيع  التح�يل 

ال�سم مع وجود دولة فل�سطينية

العرية،  “ه�آرت�ض”  �سحيفة  ونقلت 

ت��رم��ب يعر�ض  اإن  ق��ول��ه،  احل��ي���ين  ع��ن 

لأن  ل��ل��خ��ط��ر،  اإ�سرائيل”  دول���ة  “اأمن 
�سفقة القرن خداع ووهم

يو�سح  ل  “نتني�هو  ب��ق��ول��ه:  وت���ب��ع 

فل�سطينية  دولة  ل  اإن  ويقول  احلق�ئق، 

م�  لكنن�  ال�����س��ف��ة،  اأرا���س��ي  ع��ل��ى  �ستقوم 

زلن� نرى غزة م�ثلة اأم�م اأعينن� جميًع�”

دار  النق��ض  ف����إن  احل��ي���ين،  وبح�سب 

مع نتني�هو وق�ل لن�: هذه لي�ست دولة، 

ه����ذه اأق�����ل م���ن دول������ة، ه����ذه دول�����ة دون 

الدولة،  هي  ال��دول��ة  ردن���:  فك�ن  جي�ض، 

اأن  اأف�سل  واأن���  جي�ض  لديهم  لي�ض  الآن 

تكون دولة مع جي�ض، لأن اجلي�ض يعرف 

يعرف  ولكنه ل  اجل��ي��و���ض،  م��ع  ال��ت���أق��ل��م 

الت�أقلم مع غري النظ�مي، اأنظ�رن� تتجه 

نحو غزة”

ب�ل�سفة،  امل�ستوطنني  ق����دة  وي��ح��م��ل 

فل�سطينية  دول��ة  لإق�مة  راف�سة  اأف��ك���ًرا 

���س��ك��ل، لإق����م���ة  اأي ح�����دود وب�������أي  ع��ل��ى 

فل�سطني  م�س�حة  على  املزعومة  دولتهم 

لكل  وا�سح  انته�ٍك  يف  كّله�،  الت�ريخية 

ال�س�بقة التف�قي�ت الدولية واملزاعم 

االنباط-وكاالت

اأن  على  فل�سطني  اأ���س��رى  م��رك��ز  اأك���د 

الح���ت���الل ل ي���زال ي��ع��ت��ق��ل)50( ا���س��رياً 

حمرراً من الذين اأطلق �سراحهم �سمن 

خرق�ً  �سكل  مم���  الأح����رار،  وف����ء  �سفقة 

وا����س���ح����ً وخ���ط���ريا ل���الت���ف����ق ال�����ذي مت 

برع�ية و�سم�ن�ت م�سرية

وق������ل ال���ن����ط���ق الإع����الم����ي ل��ل��م��رك��ز 

تقرير  يف  الأ�سقر”،  “ري��ض  ال��ب���ح��ث 

مبن��سبه ذكرى مرور 6 اأعوام على اإع�دة 

ال�سفقة،  حمرري  من  الع�سرات  اعتق�ل 

التف�ق  بخرق  يكتفى  مل  الح��ت��الل  اإن 

 ،2011 ال���ع����م  م���ن  اأك���ت���وب���ر  يف  ال���ت���ي مت 

الأح��ك���م  ب���إع���دة  اأ�س��سه  م��ن  ن�سفه  اإمن��� 

اعيد  ال��ذي��ن  امل��ح��رري��ن  لك�فة  ال�س�بقة 

اع��ت��ق���ل��ه��م، وه����ى اأح���ك����م ب����مل���وؤب���دات او 

ال�سنني لع�سرات 

مرور  رغم  اأنه  واأ�س�ر “الأ�سقر” اإىل 

6 اأع������وام ك���م��ل��ة ع��ل��ى ق���ي����م الح���ت���الل 

ب��ع��دم الل���ت���زام ب�����س��رط ب��ت��وف��ري الأم���ن 

اعتق�لهم  واع�ده  للمحررين،  وال�سالمة 

يوا�سل رف�ض كل  ي��زال  اخ���رى، ل  م��رة 

�سراحهم  ب�إطالق  واملط�لب�ت  املن��سدات 

ل��ب��ن��ود  خ������رق  ي���ع���ت���ر  اع���ت���ق����ل���ه���م  لن 

ال�سفقة التي جرت برع�ية م�سرية

ك�ن  الحتالل  “الأ�سقر” اأن  واأ�س�ف 

اعتق�ل  لإع���دة  البداية  منذ  النية  يبَّيت 

امل��ح��رري��ن ���س��م��ن ال�����س��ف��ق��ة، ح��ي��ث ب��دء 

ال�سفقة  لإمت�����م  الوىل  ال�����س��ه��ور  م��ن��ذ 

ب�ل�ستدع�ءات  املحررين  ب�لت�سييق على 

والع���ت���ق����لت دون ���س��ب��ب، وو����س���ل ع��دد 

م���ن مت اع��ت��ق���ل��ه��م م���ن امل���ح���رري���ن اىل 

الأ����س���ري  م��ق��دم��ت��ه��م  يف  حم������رراً،   )80(

الأ����س���رى  ع��م��ي��د  الرغوتي”  “ن�ئل 
ع�م�ً   34 اأم�سى  وال���ذى  الفل�سطينيني 

اأع�������وام ب��ع��د اع�����ده   6 ق��ب��ل ال�����س��ف��ق��ة و 

 40 ام�س�ه  م�  جمموع  لي�سبح  اعتق�له 

ع�م�ً

امل��ح��رري��ن مت  م��ن   )74( اأن  واأو����س���ح 

اخ��ت��ط���ف��ه��م دف��ع��ة واح����دة يف م���ذل ه��ذا 

ال���ي���وم ب��ع��د ح����دث���ة م��ق��ت��ل امل�����س��ت��وط��ن��ني 

حيث   ،2014 يونيو  اخلليل  يف  ال��ث��الث��ة 

يزال  ل  بينم�  منهم،   )30( �سراح  اأطلق 

ي�����س��ك��ل��ون  وه����م  الع���ت���ق����ل،  ره����ن   )50(

ح�����واىل45% م��ن حم����رري ���س��ف��ق��ة وف���ء 

الحرار الذين اطلق �سراحهم يف ال�سفة 

الغربية والقد�ض وعددهم )110( اأ�سرى

م���وق���ف  ع����ل����ى  “الأ�سقر”  و������س�����دد 

على  ب���لإ���س��رار  الفل�سطينية  امل��ق���وم��ة 

�سرورة اطالق �سراح من اعيد اعتق�لهم 

ال�����س��روع يف  ق��ب��ل  ال�����س��ف��ق��ة الأوىل  م���ن 

تف�هم�ت حول �سفقة جديدة مب� متلكه 

جتر   2014 ح���رب  ب��ع��د  ق���وة  اأوراق  م��ن 

الحتالل على الر�سوخ ملط�لبه�

ع��ل��ى  فل�سطني”  “اأ�سرى  وج�������دد 

ال��راع��ي��ة  امل�����س��ري��ة  للحكومة  مط�لبته 

امل���ب��������س���رة ل��ل�����س��ف��ق��ة، ول���ك���ل الأط������راف 

ال����دول����ي����ة ال���ت���ي ����س����رك���ت يف اجن����زه���� 

امل�ستمرة  اجلرمية  ه��ذه  لوقف  التدخل 

م��ن��ذ ���س��ن��وات والف�������راج ع���ن ال��ع�����س��رات 

م��ن حم��رري وف���ء الح���رار ال��ذي��ن اع���د 

 6 قبل  اخ��رى  م��رة  اعتق�لهم  الح��ت��الل 

اعوام، والغ�ء كل الحك�م الغري ق�نونية 

التي �سدرت بحقهم

وك�����ن����ت ال���ف�������س����ئ���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ال��ع��دو  اج��ب���ر  م��ن  متكنت  ق��د  امل�سلحة، 

على تنفيذ �سفقة تب�دل اأ�سرى بو�س�طة 

 ،  2011 ال���ع����م  اك��ت��وب��ر م���ن  م�����س��ري��ة يف 

لديه�  امل���أ���س��ور  اجل��ن��دي  �سلمت  ب��ح��ي��ث 

�سراح  اط��الق  مق�بل  �س�ليط”  “جلع�د 
 27 اإىل  اإ���س���ف��ة  فل�سطيني،  اأ���س��ري  األ���ف 

اأ�سرية، املئ�ت منهم ك�نوا يق�سون احك�م 

ال�سنني املوؤبد وع�سرات  ب�ل�سجن 

 بسبب خالفات حزبي نتنياهو وغانتس 
تعطل االتصاالت بين إسرائيل والواليات المتحدة بشأن خطة الضم بالضفة الغربية

 االتحاد األوروبي يحذر إسرائيل من تنفيذ خطة الضم

 رئيس تجمع مستوطنات بالضّفة: نتنياهو يخادع لكننا نرى غّزة أمامنا 

 أسرى فلسطين: 6 أعوام على إعادة اعتقال العشرات من محرري وفاء األحرار

االنباط-وكاالت

تواجه الأ�سرية  فدوى نزيه ك�مل حم�دة 

)34 ع����ًم����( م���ن ق��ري��ة ���س��ور ب���ه��ر ج��ن��وب 

ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة، ال��ع��زل الن���ف���رادي م��ن��ذ 8 

اأي�م ب�سجن “الرملة”، وملدة 21 يوًم� ب�سبب 

ت�سديه� لإح��دى �سج�ن�ت الحتالل وك�نت 

اإ�سرائيلية  ل�سج�نه  ت�سدت  حم�دة  الأ���س��رية 

اإحدى  اإه�نة  ح�ولت  “الدامون”،  �سجن  يف 

زميالته� الأ�سريات ودخلت معه� يف م�س�دة، 

الأمر الذي اأدى به� اإىل العزل النفرادي ملدة 

ثالثة اأ�س�بيع، وذلك منذ 8 اأي�م

واعتقلت قوات الحتالل الأ�سرية حم�دة 

بت�ريخ 2017/8/12، قرب ب�ب الع�مود وادعت 

امل�ستوطنني  لأح����د  ط��ع��ن  عملية  تنفيذه� 

ح�ر�ض  طعنت  ثم  ي��ده،  يف  بجروح  واإ�س�بته 

ال��ق��ط���ر اخل��ف��ي��ف يف ال��ق��د���ض، ق��ب��ل اأن يتم 

اعتق�له� ونقله� اإىل التحقيقواأو�سح “اإعالم 

املركزية يف  الأ�سرى” اأن حمكمة الحتالل 

القد�ض وبعد ت�أجيل حم�كمته� م� يزيد عن 

14 م��رة، اأ���س��درت بحقه� حكًم� ب�ل�سجن 10

�سنوات اأم�ست منه� 3 �سنوات اإىل الآن، اإ�س�فة 

األ��ف   30 بقيمة  ب���ه��ظ��ة  م���ل��ي��ة  غ��رام��ة  اإىل 

�سيكلي�س�ر اإىل اأن الأ�سرية حم�دة، اأم خم�سة 

�سنوات   10 العمر  يبلغ من  اأكرهم  اأط��ف���ل، 

واأ�سغرهم 3 �سنوات ون�سف، وتنقلت بني عدة 

“الدامون”  �سجن  يف  تقبع  وك�نت  �سجون، 

قبل نقله� اإىل العزل يف “الرملة”

االنباط-بريوت

الع�م  ل��الأم��ن  الع�مة  امل��دي��ري��ة  اأعلنت 

ثالثة  توقيف  اخلمي�ض  ام�����ض  اللبن�نية 

تنظيم  اإىل  ينتمون  لبن�نيني  م�سلحني 

الدولة ال�سالمية )داع�ض(

وق�لت املديرية ، يف بي�ن �سحفي ام�ض  

ح�سبم� اأف���دت الوك�لة  الوطنية لالعالم 

اإط����ر مت�بعة حترك�ت  ذل��ك ج���ء يف  اإن   ،

اخلالي�  الن�ئمة ومالحقة عن��سره�

ووف�����ق ال���ب���ي����ن ، اع�����رتف امل���وق���وف���ون 

ب���أن��ه��م ب���ي��ع��وا ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض واأق���دم���وا 

ع��ل��ى م��ن������س��رت��ه ع���ر م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

اآخ��ري��ن  اأ�سخ��س�  وح��ر���س��وا  الجتم�عي 

على مب�يعة التنظيم ، و �سعوا لل�سفر اإىل 

�سورية وم�سر لاللتح�ق ب�سفوف تنظيم 

داع�ض

واأ�����س�����روا اإىل اأن���ه���م  اأج�����روا ت��دري��ب���ت 

حربية  اأ�سلحة  بوا�سطة  ورم�ية  ع�سكرية 

حت�سريا للقي�م ب�أعم�ل م�سلحة، وخططوا 

لقتل ع�سكريني من الأجهزة الأمنية

التحقيق  اإن��ت��ه���ء  بعد   ، للبي�ن  وطبق� 

معهم اأحيلوا اىل الق�س�ء املخت�ض والعمل 

ج�ر لتوقيف ب�قي الأ�سخ��ض املتورطني

االنباط-وكاالت

تنفيذية  جلنة  ع�سو  خ�لد  تي�سري  و�سف 

امل��ن��ظ��م��ة، ام�������ض اخل��م��ي�����ض، رئ��ي�����ض ال������وزراء 

ال�سرائيلي بني�مني نتني�هو، ب�أنه تلميذ غبي 

الذي  غوبلز،  جوزيف  ال��ن���زي  الدع�ية  لوزير 

من  فع�لة  كو�سيلة  الأك����ذي���ب  ب��ث  عنه  ع���رف 

دون  يردده�  وكمهنة  النف�سية  احل��رب  و�س�ئل 

ي�ستطيع  تكراره�  لكرثة  ب�أنه  ويعتقد  انقط�ع 

معه�  وال��ت��ع���م��ل  ت�سديقه�  اىل  ال��ن������ض  دف���ع 

ب�عتب�ره� حقيقة ، ف�سال عن كونه رئي�ض وزراء 

يحمل معه يف ديوان رئ��سة الوزراء عبئ� ثقيال 

من ملف�ت الف�س�د ، يتح�يل عليه� ويهرب منه� 

واأط��م���ع��ه  ال�سي��سية  م��غ���م��رات��ه  يف  اأم�����م  اىل 

العدوانية التو�سعية يف الر�ض الفل�سطينية

ج���ء ذل��ك يف �سوء تكذيب مو�سكو ت�سريب� 

اإعالمي� على ل�س�ن نتني�هو نف�سه، زعم فيه ب�أن 

الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني، وعد رئي�ض 

ب�إف�س�ل  نتني�هو،  بني�مني  الح��ت��الل  حكومة 

تبني جمل�ض الأم��ن ق��رارا يط�لب ب�لعرتاف 

بدولة فل�سطني

وزارة  ب��������س���م  امل���ت���ح���دث���ة  و����س���ف���ت  ح���ي���ث 

اخل���رج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة م���ري��� زاخ����روف���� مزاعم 

�سحيفة “اإ�سرائيل اليوم” العرية، ب��ل�سخيفة 

مت�م� وب�أن د�ض ت�سريب�ت اإعالمية غري موثوق 

به� اأ�سبح لالأ�سف عالمة من عالم�ت ع�سرن� 

وب�أن الت�سليل من هذا النوع يبعث على ا�ستي�ء 

اأك����ر، ع��ن��دم��� ي���دور احل��دي��ث ع��ن م�سوؤولني 

الع�م  الهتم�م  ت�سريح�تهم  جتلب  ر�سميني 

ب���أن مو�سكو ك�نت قد  الوقت نف�سه  مذكرة يف 

على  فل�سطني  ب��دول��ة  ا   1988 ع����م  اع��رتف��ت 

حدوده� على حدود الرابع من حزيران 1967 

مب� فيه� القد�ض ال�سرقية

وزارة  ب��سم  املتحدثة  اأن  على  خ�لد  واأك���د 

زاخ���روف��� قد فعلت  الرو�سية م�ري�  اخل�رجية 

خريا عندم� اأو�سحت احلقيقة وك�سفت الغط�ء 

عن اأك�ذيب نتني�هو وكذبت �سحيفة “اإ�سرائيل 

 15 يف  ال�س�در  عدده�  يف  ن�سرت  التي  اليوم”، 

روى،  نتني�هو  ب���أن   ، اجل����ري  حزيران/يونيو 

خ��الل لق�ء مغلق مع ق���دة م�ستوطنني ب�سكل 

�سريح واآخر يف لق�ءاته مع الن�خبني يف اإحدى 

ب�سكل  الكني�ست ال�سرائيلي  انتخ�ب�ت  ج��ولت 

ال�س�بق  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اإدارة  ب���أن  مبطن 

اأوب���م���، ك�نت تنوي اأواخ���ر الع�م 2016،  ب���راك 

طرح م�سروع قرار اأم�م جمل�ض الأمن الدويل 

فل�سطني  بدولة  ب�لعرتاف  اإ�سرائيل  يط�لب 

على حدود الع�م 1948 وب�أن نتني�هو قد اأحبط 

ذلك مب�س�عدة اإىل الرئي�ض بوتني الأمر الذي 

دفع الرئي�ض الأمريكي اىل الرتاجع عن تلك 

اخلطوة

االنباط-وكاالت

ق�������ل اإ�����س����ح����ق ج���ه����ن���غ���ريي ن����ئ���ب 

لن  ط���ه���ران  اإن  الإي��������راين،  ال��رئ��ي�����ض 

اإج�������راءات  اأي  ت���دخ���ر ج���ه���دا لت���خ����ذ 

على  القت�س�دية  ال�سغوط  لتقلي�ض 

���س��وري���. واأ����س����ف ج��ه���ن��غ��ريي، ام�����ض 

اأن  م���ن  واث����ق����ون  “نحن  اخل���م���ي�������ض: 

الأمن وال�ستقرار �سيعود اإىل �سوري�.. 

����س���ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق الت����ف�����ق�����ت 

ودم�سق  ط��ه��ران  ب��ني  املوقعة  الثن�ئية 

امل�����س��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة الق���ت�������س����دي���ة  يف 

وجل��ن��ة ال��ع��الق���ت ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

اأ�سرع وقت”.

اأن  ���س��رورة  على  جه�نغريي  و���س��دد 

يدعم املجتمع الدويل �سوري� يف ت�أمني 

الدواء وال�سلع الأ�س��سية يف ظل تف�سي 

فريو�ض كورون�.

ال��ولي���ت املتحدة، الأرب��ع���ء،  وب��داأت 

مت  ال����ذي  قي�سر”  “ق�نون  بتطبيق 

مب���وج���ب���ه ف����ر�����ض ع���ق���وب����ت ع���ل���ى 39 

ب�ل�سلط�ت  كي�ن� على �سلة  و  �سخ�سية 

ال�����س��وري��ة، مب��� يف ذل���ك رئ��ي�����ض ال��ب��الد 

اأ�سم�ء الأ�سد. وزوجته، 

 األسيرة فدوى حمادة تواجه العزل 
االنفرادي بعد تصديها لسّجانة 

 األمن اللبناني يعلن توقيف 3 مسلحين 
سعوا للسفر إلى سورية ومصر

 خالد: نتنياهو سياسي فاسد وتلميذ 
غبي لوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز

 طهران تطمئن دمشق 
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االنباط-وكاالت

�إن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ه���آرت�����س  �سحيفة  ق���ل��ت 

للمر�سح  �ل�سي��سي  �مل�ست�س�ر  برن�س،  نيكول�س 

“�لدميقر�طي” للرئ��سة �لأمريكية جو ب�يدن، 
من  �سيكون خط�أ ج�سيم�ً  “�ل�سم  �أن  حذر من 

ج�نب “�إ�سر�ئيل”

ويف مق�بلة تن�سر �م�س �خلمي�س مع جملة 

“َهزير�” ق�ل برن�س �إن �سم “�أجز�ء من �ل�سفة 
�ل��غ��رب��ي��ة ق��د ي�سر ك��ث��ري�ً ب��ع��اق���ت �ل��ولي���ت 

�ملتحدة و�إ�سر�ئيل”

�ستلعبه  دور  �أي  �مل��ق���ب��ل��ة  يف  ���ُس��ئ��ل  ب��رن�����س 

ب��اده  يف  �ملقبلة  �لنتخ�ب�ت  يف  “�إ�سر�ئيل” 
�ل���ولي����ت �ملتحدة  “كا �حل��زب��ن يف  ف����أج����ب: 

لإ�سر�ئيل، وكذلك كا �ملر�سحن  د�عم�ن جد�ً 

للرئ��سة”

ت��دع��م  �مل���ت���ح���دة  “�لولي�ت  �أن  و�أ������س������ف 

ملتزمة  وه���ي  د�ئ����م  ن��ح��و  ع��ل��ى  “�إ�سر�ئيل” 
مب�س�عدته� من �أجل �سم�ن �أمنه� �لقومي

وت�بع: “مع ذلك، �أعتقد �أن �سم� �إ�سر�ئيلي�ً 

لأج�������ز�ء يف �ل�����س��ف��ة �ل���غ���رب���ي���ة، �ل�����ذي �أع��ل��ن��ت 

ع��ن��ه �حل��ك��وم��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ق��د ي�سر ك��ث��ري�ً 

ب�لعاق�ت �لأمريكية �لإ�سر�ئيلية”

�لإع��ام �لإ�سر�ئيلي من جهته، حت��دث عن 

�أن �خلاف�ت بن رئي�س �حلكومة �لإ�سر�ئيلية 

بني وغ�نت�س،  �لأم��ن  نتني�هو، ووزي��ر  بني�من 

توقف �لت�س�لت مع و��سنطن حول خطة �ل�سم

�ل��ي��وم  ق���ل��ت  �ليوم”  “�إ�سر�ئيل  �سحيفة 

نتي�هو  بني�من  �حلكومة  رئي�س  �إّن  �خلمي�س 

م��ٍس يف خطة �ل�سم على �لرغم من مع�ر�سة 

حزب “�أزرق �أبي�س” بني غ�نت�س، و”لن يرتدد 

يف �للجوء �إىل �نتخ�ب�ت �إذ� متت عرقلة مترير 

�خلطة”

حتدثت  �لإ�سر�ئيلية  “مع�ريف”  �سحيفة 

“�إ�سر�ئيل”  بن  �لت�س�لت  توقف  عن  �أي�س�ً 

ب�سبب  �ل�سم  �مل��ت��ح��دة ح��ول خطة  و�ل���ولي����ت 

“�لليكود” بزع�مة  حزبي  بن  �مل��و�ق��ف  تب�ين 

نتني�هو، و”�أزرق �أبي�س” برئ��سة غ�نت�س

وق������ل�����ت م���������س�����در م���ط���ل���ع���ة ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة 

�لإ�سر�ئيلية �إن �لإد�رة �لأمريكية �أو�سحت �أنه 

ل ميكن دفع هذه �خلطة قدم�ً يف ظل �لنق�س�م 

بن �حلزبن

�أن نتني�هو  “�إ�سر�ئيل �ليوم” ذكرت  وك�نت 

يفكر يف تق�سيم خطوة �ل�سي�دة �إىل مرحلتن، 

بحيث يتم تنفيذ �ملرحلة �لأوىل يف �مل�ستوطن�ت 

مل�  وف��ق���ً  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�سفة  �أع��م���ق  يف  �لق�ئمة 

ي�ستدل من حم���دث���ت �أج��ر�ه��� مع ع��دة جه�ت 

موؤخر�ً

�ملرحلة  يف  �سيتم  �مل��خ��ط��ط،  ه���ذ�  وبح�سب 

على  �لإ�سر�ئيلية”  “�ل�سي�دة  ف��ر���س  �لأوىل 

�سل�سلة من �مل�ستوطن�ت يف عمق �ملنطقة خ�رج 

�ل��ك��ت��ل �ل���س��ت��ي��ط���ن��ي��ة �ل���ك���ب���رية. وت�����س��م ه��ذه 

�ملنطقة ن�سبة 10% من �أر��سي �ل�سفة �لغربية

وبعد هذه �ملرحلة، �ستتوجه “�إ�سر�ئيل” مرة 

�أخرى �إىل �ل�سلطة �لفل�سطينية وتدعوه� �إىل 

ط�ولة �ملف�و�س�ت. و�إذ� ��ستمر �لفل�سطينيون يف 

رف�س �لتف�و�س، ف�سوف تقوم ب�سم ن�سبة %20 

�أخرى يف �ملرحلة �لث�نية

االنباط-وكاالت

على  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ملتحدة  �ل��ولي���ت  ت�سَغط 

�إحي�ء  ب���ريوت، لإع����دة  لبن�ن ع��ر �سفريته� يف 

�لبحرية  �حل��دود  تر�سيم  على  �لتف�و�س  ملف 

مع �إ�سر�ئيل

�لتي ز�َرت فيه�  �مل���ر�ت  �إح���دى  �إن��ه يف  وقيل 

�ل�سفرية �لأمريكية دوروثي �سي� بعبد�، تطّرقت 

م��ن جملة �مل��و����س��ي��ع �ل��ت��ي �أث���رت��ه��� م��ع رئي�س 

�جل��م��ه��وري��ة �ل��ع��م���د م��ي�����س���ل ع����ون �إىل ملف 

�لرت�سيم �لري و�لبحري مع فل�سطن �ملُحتّلة، 

�لأج���و�ء  تهدئة  �سُي�س�ِعد يف  ح��ّل��ه  �أن  ب���ب  م��ن 

ب�جلنوب وكل لبن�ن

ونقلت �ل�سحيفة عن م�س�در مطلعة قوله� 

�إن �لرئي�س عون بد�أ منذ حو�ىل �سهر ُي�سّر �إىل 

هذه  لأن  �لتف�و�س،  �إح��ي���ء  نيته  منه  مقّربن 

معّر�ً   ، لبن�ن  عن  �ل�سغط  �سُتخّفف  �خلطوة 

ب�سكل غري مب��سر عن ��ستي�ئه من طريقة �إد�رة 

�مللف �س�بق�ً

�لد�ستور  م��ن  ينطلق  ع��ون  �أن  �إىل  و�أ���س���رت 

�ل��ل��ب��ن���ين �ل�����ذي ي��ن��ي��ط ب���ه وح�����ده ���س��اح��ي��ة 

�إنه  �لتف�و�س وعقد �ملع�هد�ت �لدولية، فيقول 

يف ���س��دد �لعمل د�خ���ل �حل��ك��وم��ة لت��خ���ذ ق��ر�ر 

نقل �مللف من  رئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه بري  

ليكون بن يديه عَر �آلية جديدة حُتدد من �أين 

يبد�أ �لتف�و�س وكيفيته وعلى �أي �أ�س�س

و�أك�����دت  �مل�����س���در �أن �ل�����س��ف��رية �لأم��ري��ك��ي��ة، 

وخال لق�ئه� رئي�س �جلمهورية، طرحت ملف 

 ، تف��سيله  �لتوّغل يف  دون  لكن من  �لرت�سيم، 

�أو رغبة  �إ�س�رة لوجود مب�درة  ُتعِط  �إنه� مل  �أي 

ل�ستئن�ف �لعمل به

وق�لت �إنه ل معلوم�ت ب�س�أن وجود نية لدى 

�أن��ه لي�َس يف  ع��ون ����س��رتد�د �مللف ، م�سرية �إىل 

عهدة �أح��د، بل يف عهدة �لدولة �للبن�نية كله�، 

وهن�ك تن�غم يف �ملوقف حوله

ب��دوره��� ، ق���ل��ت م�����س���در يف �ل��ت��ي���ر �لوطني 

�حلر �إن هن�ك حركة يف هذ� �لجت�ه، لكن لي�َس 

�لهدف من ور�ئه� �فتع�ل م�سكل مع  بري  ول 

ب��ل لأن م��ع���ودة �لتف�و�س فيه�  م��ع ح��زب �هلل، 

م�سلحة للبن�ن

االنباط-وكاالت

لف�ن”  “ك�حول  ح��زب  رئي�س  ق���ل 

ووزي������ر �حل������رب �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي ب��ي��ن��ي 

غ����ن���ت�������س، �م�������س �خل���م���ي�������س، �إن�����ه ل��ن 

يف  �إ�سر�ئيل”  “�سي�دة  ف��ر���س  ي��دع��م 

من  كبري  ع��دد  فيه�  “يوجد  من�طق 

كهذه  خطوة  �أي  و�أن  �لفل�سطينين، 

�مل�����س��ت��وي���ت  ت��ط��ل��ع ع��ل��ي��ه���  �أن  ي��ن��ب��غ��ي 

�جل���ي�������س  �إىل  �إ�������س�������رة  يف  �مل����ه����ن����ي����ة، 

و�ل�س�ب�ك �لإ�سر�ئيلي 

�حل����ك����وم����ة،  رئ����ي���������س  �أن  و�ع�����ت�����ر 

خطر�  ي�سكل  ل��ن  ن��ت��ن��ي���ه��و،  بني�من 

و�ل��ولي���ت  �لأردن  مع  �لعاق�ت  على 

�ملتحدة

ونقلت و�س�ئل �إعام �إ�سر�ئيلية عن 

ي��وؤي��د خمطط  ل��ن  �إن���ه  ق��ول��ه  غ�نت�س 

�سم من�طق و��سعة يف �ل�سفة �لغربية، 

من  وذلك  نتني�هو،  عنه  �أعلن  ك�لذي 

�ملنطقة،  يف  �أم��ن��ي  ت�سعيد  منع  �أج���ل 

ل��ن  �حل���ك���وم���ة  “رئي�س  �أن  و�ع���ت���ر 

ي�سكل خطر� على �تف�قية �ل�سام مع 

�لأردن وعلى �لعاق�ت �لإ�سرت�تيجية 

�ملتحدة  �لولي�ت  مع  �إ�سر�ئيل  لدولة 

من خال خطوة تفتقر للم�سوؤولية”

تنفيذ  “قبل  �أن���ه  غ�نت�س  و�أ���س���ف 

�أم�����م  ب��و���س��ع��ه���  ���س��ن��ه��ت��م  �أي خ���ط���وة، 

ر�أيه�  عن  تعر  كي  �ملهنية  �مل�ستوي�ت 

ندعم  ل��ن  �لأح����و�ل  جميع  ويف  عنه�، 

فيه�  ي��وج��د  من�طق  ���س��ي���دة يف  ف��ر���س 

���س��ك���ن ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م���ن �أج�����ل منع 

�لحتك�ك”

�لعمل  “ينبغي  �أن��ه  غ�نت�س  و�دع��ى 

وط��رح  �لفل�سطيني  �جل���ن��ب  م��ق���ب��ل 

�لفل�سطينين  حي�ة  لتح�سن  خطو�ت 

كجزء من عملي� فر�س �ل�سي�دة”

االنباط-وكاالت

�سجن  يف  �لفل�سطينيون  �لأ���س��رى  �أك��د 

��ستغلت ج�ئحة  �ل�سجون  �إد�رة  �إن  جلبوع 

�لع�مة كو�سيلة عق�بية  كورون� و�لظروف 

ب���ح���ق �لأ������س�����رى يف �ل�������س���ج���ون وم���ر�ك���ز 

و�لتحقيق �لتوقيف 

و�أو�����س����ح �أ�����س����رى ���س��ج��ن ج��ل��ب��وع ب��ع��د 

�أن مت��ك��ن حم���م��ي �ل��ه��ي��ئ��ة م��ن زي���رت��ه��م 

�أرب��ع��ة  مل��دة  �نقط�ع  بعد  �خلمي�س،  �ل��ي��وم 

�لأ�سرى  يعي�سه�  �لتي  �لظروف  �أن  �أ�سهر 

يف �حل�����لت �لع��ت��ي���دي��ة ���س��ع��ب��ة ل��ل��غ���ي��ة، 

ب��ن��ظ��ر  ج����ر�ئ����م  �إىل  م��ع��ظ��م��ه���  وت����رق����ى 

فيه�  يع�نون  �لإن�س�ين،  �ل��دويل  �لق�نون 

�ملتعمد،  �ل��ط��ب��ي  �لإه���م����ل  ���س��ي������س���ت  م��ن 

�ل��ت��ع��ذي��ب و�ل��ت��ن��ك��ي��ل، �ل����ع����زل، �مل��ع���م��ل��ة 

�لا�إن�س�نية و�حل�طة ب�لكر�مة، �لعتد�ء 

و�حل��رم���ن  �ل��ع��ق��وب���ت،  وف��ر���س  ب�ل�سرب 

�ل�سديد من �حلرية و�لتو��سل �لإن�س�ين

و�أ�����س�����ف����و�: يف ظ���ل �ن��ت�����س���ر ج���ئ��ح��ة 

�ل�����س��ج��ون  �إد�رة  ت��ع��م��دت  ع���مل��ًي���،  ك���ورون���� 

�إه����م�����ل �ل���ن���ظ����ف���ة �ل���ع����م���ة، و�لف���ت���ق����ر 

�ل����ع����دي����د م��ن  �ل�������س���ل���ي���م���ة يف  ل���ل���ت���ه���وي���ة 

�لرت�����ف������ع  �إىل  �إ�����س�����ف����ة  م���ع���ت���ق���ات���ه����، 

�ملتعمد  و�لنق�س  �ل��رط��وب��ة،  يف  �ل�سديد 

و�ل�س�مبوه�ت  �لع�مة  �لتنظيف  م��و�د  يف 

و�ل�������س����ب���ون و�مل����ب����ي����د�ت �حل�������س���ري���ة م��ن 

�ل�سجون  �إد�رة  �أن  دليل على  �لك�نتين�، يف 

�ل�سحية  وحتى  �لع�مة  �لظروف  ت�ستغل 

يف  �لأ���س��رى  ب��ح��ق  عق�بية  كو�سيلة  منه� 

�لتوقيف و�لتحقيق �ل�سجون ومر�كز 

و�أك�����دو� �أن����ه خ���ال �لأ���س��ه��ر �مل������س��ي��ة، 

�مل��اب�����س  �إدخ�������ل  م���ن  �لإد�رة  ح��رم��ت��ه��م 

وزي�����������ر�ت �لأه�������ل و�مل����ح�����م����ن و�إدخ��������ل 

�ل����دخ�����ن، و���س��ح��ب��ت �ل���ع���دي���د م����ن م����و�د 

�أن  �إىل  لف��ت��ن  �لك�نتين�،  م��ن  �لتنظيف 

�لأ�����س����رى ق����م���و� ب���أن��ف�����س��ه��م مب���ح����ولت 

�ل���ت���ع���ق���ي���م ب����ل���ك���ل���ور و�مل�����ي������ه يف �ل���غ���رف 

و�لأق���������س�����م وت���وع���ي���ة ب��ع�����س��ه��م �ل��ب��ع�����س 

ب�������س���رورة �ل��ت��ب���ع��د �لج���ت���م����ع���ي و�أخ����ذ 

�لوق�ئية �لحتي�ط�ت 

وق�������ل������ت ه����ي����ئ����ة ��������س�������وؤون �لأ�������س������رى 

و�ملحررين، �إنه ويف ظل تف�سي وب�ء كورون� 

يف �لع�مل و�جتي�حه مئ�ت �لدول، و�إعان 

وحلم�ية  لنت�س�ره  منع�ً  �لطو�رئ  ح�لت 

�ملو�طنن، م� ز�لت دولة �لحتال مُتعن 

�لإن�س�نية،  �لطبيعة  مع  متن�فر  وب�سكل 

�ل�سعب  �سد  �لقمعية  �أدو�ت��ه���  تعزيز  يف 

�لعتق�ل  �سي��سة  وخ��سة  �لفل�سطيني، 

�ل�سجون،  د�خل  �لأ�سرى  على  و�لت�سييق 

بهم للتنكيل  و��ستغاله� كو�سيلة عق�بية 

و�أك��������دت م���و�����س���ل���ة ق������و�ت �لح���ت���ال 

�ملتو��سل  و�لعتق�ل  �لحتج�ز  حلمات 

ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف ج��م��ي��ع م����دن وق���رى 

غزة،  وقط�ع  و�لقد�س  �ل�سفة  وخميم�ت 

و���س��ط �ل��ت��خ��وف���ت �ل��ك��ب��رية م���ن �ن��ت�����س���ر 

فريو�س كورون�

ووّثقت �لهيئة نحو 2024 ح�لة �عتق�ل 

�لع�م �حل�يل من بينهم ن�س�ء  منذ مطلع 

و�أطف�ل ومر�سى وكب�ر يف �ل�سن
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االنباط-وكاالت

�لتدخات  �لإم������ر�ت  دول���ة  ��ستنكرت 

�لع�سكرية �لرتكية و�لإير�نية يف �لعر�ق 

�ملتمثلة يف ق�سف من�طق يف �سم�ل �لعر�ق، 

م���� ���س��ك��ل �ن��ت��ه���ك��� ل�����س��ي���دة دول����ة عربية 

�سقيقة وملب�دىء �لق�نون �لدويل

و�ل��ت��ع���ون  �خل���رج��ي��ة  وز�رة  و�أك������دت 

�ل�����دويل ب�����لإم�����ر�ت يف ب��ي���ن �م�����س على 

و�لر��سخ  �لث�بت  �لإم�����ر�ت  دول���ة  موقف 

�ل��ر�ف�����س ل��ك���ف��ة �ل��ت��دخ��ات يف ���س��وؤون 

���س��رورة  على  وحر�سه�  �لعربية  �ل���دول 

�حرت�م �سي�دة �لعر�ق

و�أكد �لبي�ن على مر�ع�ة مب�دئ ح�سن 

�جلو�ر و�لكف عن كل م�يهدد �ل�ستقر�ر 

و�لأمن و�ل�سام يف �ملنطقة

االنباط-وكاالت

ق�����ل خ��ب��ري ع�����س��ك��ري �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �إن 

�حلرب،  وزير  �لبديل  �حلكومة  “رئي�س 
بيني غ�نت�س، طلب من ثاثة جرن�لت 

تنفيذ خطة  ف��ري��ق  ق��ي���دة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن 

�ل�����س��م يف �أج�������ز�ء و�����س���ع���ة م���ن �ل�����س��ف��ة 

�لغربية وغور �لأردن، لكنهم رف�سو�

على  ت��ق��ري��ره  يف  د�نيئيل  روين  وق����ل 

هم  �لثاثة  “�جلرن�لت  �إن   ،12 �لقن�ة 

روين نوميه، �آيف مزر�حي، وي�كوف �آي�س، 

�أن��ه يف  و�أك���دو�  للرف�س،  �أ�سب�ب�  وق��دم��و� 

�لوقت �حل�يل تتقدم �إ�سر�ئيل نحو �ل�سم 

دون وج����ود م��ق��ر ي��ق��دم �ل�����س��ي��ن���ري��وه���ت 

�مل��ح��ت��م��ل��ة، �ل���ت���ي ق���د جت��ل��ب��ه��� �ل�����س��ي���دة 

�ملزعومة، وحتى �لآن ل يوجد مقرر ع�م 

�س�مل لل�سم لبحث �آث�ر �خلطوة �ملثرية، 

ول يوجد عمل �إر�س�دي ي�أخذ يف �لعتب�ر 

جميع �لعتب�ر�ت �ملحيطة به” و�أ�س�ر �إىل 

�أنه “كجزء من �ل�ستعد�د�ت �لإ�سر�ئيلية، 

خ����ط���ب وزي������ر �حل������رب �جل��������رن�لن �آيف 

�لق�ئد�ن  وهم�  نوميه،  وروين  م��زر�ح��ي 

�جلي�س  يف  �لو�سطى  للمنطقة  �ل�س�بق�ن 

�لإ�سر�ئيلي، �لتي ت�سمل �ل�سفة �لغربية، 

بج�نب �جلرن�ل يعكوب �إي�س رئي�س ق�سم 

و�لثاثة  �جلي�س،  يف  �ل�س�بق  �لعملي�ت 

ع��ل��ى در�ي�����ة ك��ب��رية ب����ل���و�ق���ع �ل��ق���ئ��م يف 

مهم  ب��دور  ق���م��و�  فقد  �لغربية،  �ل�سفة 

وكثري، لكن �لثاثة ع�دو� ب�لرد �ل�سلبي 

“�سبب رف�سهم  �أن  لوزير �حلرب” و�أكد 

يف ذلك �أن �جلرن�لت �لثاثة ل يريدون 

�أن ي�سعو� روؤو�سهم يف قلب م� يعترونه 

�ل�سم  �أن  ب�عتب�ر  �ل�سي��سي”،  “�جلنون 
كم�  �لأوىل،  ب���ل��درج��ة  �سي��سية  عملية 

�أن��ه حتى �لآن ل  �أن �جل��رن�لت يزعمون 

�سيفعله  م���  لفح�س  ع��م��ل  خ��ط��ة  ت��وج��د 

�لأردن جت�هه�، وكيف �سيتم �لتع�مل مع 

�لغربية،  و�ل�سفة  غ��زة  قط�ع  يف  �خلطة 

وك���ي���ف ���س��ي��ت��ق��ب��ل ج�����ري�ن �إ����س���ر�ئ���ي���ل يف 

�لق�هرة هذه �خلطوة”

بني�من  �ل���وزر�ء  “رئي�س  �أن  و�أو���س��ح 

�ل�سي�دة  ف��ر���س  خطة  �أن  �أع��ل��ن  نتني�هو 

�لإ�سر�ئيلية على �أر��سي �ل�سفة �لغربية 

ميكن تنفيذه� ب�سكل تدريجي، بدء� من 

مع  عليه�  �لت��ف���ق  �سيتم  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق���ط 

�أزرق-�أبي�س، لأن �لولي�ت �ملتحدة  حزب 

غ�نت�س،  وب��ن  بينه  و��سع�  �تف�ق�  ت��ري��د 

بل  ���س��م،  خطة  لي�س  �ملق�سود  �أن  ز�ع��م��� 

تطبيق �ل�سي�دة �لإ�سر�ئيلية” و�أ�س�ف �أنه 

�لتف�و�س  على  �إ�سر�ئيل  و�فقت  “عندم� 
ع��ل��ى �أ���س������س خ��ط��ة �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي 

دون�لد تر�مب �مل�سم�ة �سفقة �لقرن، مل 

يكن هن�ك جتميد للمو�قع �ل�ستيط�نية 

�لق�ئمة، وعندم� �سئل عن موقف �سريكه 

يف �لئتاف �حلكومي حزب �أزرق-�أبي�س 

من خطة تطبيق �ل�سي�دة، �أج�ب نتني�هو 

للغ�ية”  لاهتم�م  مثري  �سوؤ�ل  ه��ذ�  ب���أن 

ينوي طرح  ك���ن  “�لليكود  �أن  �إىل  و�أ���س���ر 

�خلطة للت�سويت يف �لكني�ست خال �أي�م 

مبو�قع  �خل��سة  �خلريطة  لكن  قليلة، 

فر�س �ل�سي�دة يف �ل�سفة �لغربية لي�ست 

ج�هزة بعد”

يف  ز�ل�����ت  م����  “�إ�سر�ئيل  �أن  وخ���ت���م: 

م���ن����ق�������س����ت م����ع �لأم����ري����ك����ي����ن، وت���ري���د 

م���و�ف���ق���ت���ه���م ع���ل���ى ك�����ل ������س�����يء، ك���م���� مت 

�ل�سي�دة  ف��ر���س  لإع���ان  ب�لن�سبة  �لأم���ر 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى م��رت��ف��ع���ت �جل���ولن، 

و�أج������رى �ل��ل��ي��ك��ود م��ن���ق�����س���ت م���ع ح��زب 

�لآن  ح��ت��ى  م��ع��رف��ة  دون  �أب��ي�����س،  �أزرق- 

م��� ه��و م��وق��ف��ه، ول��ذل��ك ي��ري��د �جل�نب�ن 

��ستكم�ل  ح��ن  �إىل  �ت��ف���ق  �إىل  �لتو�سل 

�خلريطة”

االنباط-وكاالت

ك���ذب���ت م��و���س��ك��و ت�����س��ري��ب���ً �إع���ام���ي����ً 

فادميري  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س  ب����أن  زع��م 

�لح��ت��ال  حكومة  رئي�س  وع��د  ب��وت��ن، 

جمل�س  تبني  ب�إف�س�ل  نتني�هو،  بني�من 

�لأم���������ن ق���������ر�ر� ي���ط����ل���ب ب������لع�����رت�ف 

ب���دول���ة ف��ل�����س��ط��ن وو���س��ف��ت �مل��ت��ح��دث��ة 

م�ري�  �لرو�سية  �خل�رجية  وز�رة  ب��سم 

نقتله  �سحفي،  ت�سريح  يف  ز�خ����روف����، 

م���ز�ع���م  �ل���رو����س���ي���ة،  “ت��س”  وك�����ل����ة 

ب�  �لعرية  ه�يوم”  “�إ�سر�ئيل  �سحيفة 

“د�س  �أن  م�سيفة  مت�م�”،  “�ل�سخيفة 
ت�����س��ري��ب���ت �إع��ام��ي��ة غ���ري م���وث���وق به� 

�أ���س��ب��ح ل��اأ���س��ف ع��ام��ة م���ن ع��ام���ت 

“�لت�سليل  ز�خ�روف�:  ع�سرن�” وت�بعت 

�أكر  ��ستي�ء  على  يبعث  �لنوع  ه��ذ�  من 

ع��ن��دم��� ي���دور �حل��دي��ث ع��ن م�����س��وؤول��ن 

�لهتم�م  ت�سريح�تهم  جتلب  ر�سمين 

�سي��سة  ي��ب��ل��ورون  �ل���ذي���ن  وه���م  �ل���ع����م، 

وزعمت  و�خل�رجية”  �لد�خلية  دولهم 

عدده�  يف  ه�يوم”،  “�إ�سر�ئيل  �سحيفة 

ب����أن  15 ح���زي���ر�ن/ي���ون���ي���و،  �ل�������س����در يف 

�أن  م��غ��ل��ق  ل��ق���ء  خ���ال  روى،  ن��ت��ن��ي���ه��و 

ب�ر�ك  �ل�س�بق  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة 

 ،2016 �لع�م  �أو�خ��ر  تنوي  ك�نت  �أوب���م���، 

�لأمن  �أم���م جمل�س  ق��ر�ر  م�سروع  طرح 

�ل����دويل ي��ط���ل��ب �إ���س��ر�ئ��ي��ل ب���لع��رت�ف 

بدولة فل�سطن على حدود �لع�م 1948. 

وبح�سب �ل�سحيفة، فقد �ت�سل نتني�هو 

منه منع مترير  ليطلب  ببوتن  �آن��ذ�ك 

ه���ذ� �ل���ق���ر�ر، وو�ف���ق ب��وت��ن ع��ل��ى ذل��ك، 

فيم� تر�جع �أوب�م� عن نيته ومل يطرح 

م�������س���روع ق������ر�ره �أم�������م جم��ل�����س �لأم����ن 

مر��سل  “�إن  ق�ئلة:  ز�خ���روف���  وعلقت 

له،  در�ي���ة  “ل  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سحيفة 

�لأو�سط”،  �ل�سرق  بو�قع  يبدو  م�  على 

�مل��ط��ل��ق  �خل���ي����ل  م���ن  �أن  �إىل  م�������س���رية 

�أم��ريك��ي  رئي�س  �أي  ي��ق��رتح  �أن  �لت�سور 

�أ���س������س���  دويل مي��ث��ل  ق����ر�ر  �إىل  �ل���ع���ودة 

حل���ل �ل���دول���ت���ن ل���ل���ن���ز�ع �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

�لإ�سر�ئيلي، وهو حل مدعوم من رو�سي� 

ومعظم دول �لع�مل” و�أ�س�فت �ملتحدثة 

�أن  �ل��رو���س��ي��ة:  �خل���رج��ي��ة  وز�رة  ب������س��م 

بدولة  �عرتفت   ،1988 �لع�م  يف  مو�سكو 

فيه�  مب�  تلك،  ح��دوده���  على  فل�سطن 

�ملتحدة  �لولي�ت  �أم�  �ل�سرقية.  �لقد�س 

ف��������إذ� ك����ن���ت ت���ري���د �لع��������رت�ف ب���دول���ة 

ذل��ك  ف��ع��ل  مب��ق��دوره���  ف��ك���ن  فل�سطن 

كدولة، دون �للجوء �إىل جمل�س �لأمن

 اإلمارات تستنكر التدخالت التركية واإليرانية في العراق

 يعتبروه »جنون سياسي«: مسؤولون 
»إسرائيليون« يرفضون اإلشراف على تنفيذ الضم

 موسكو ُتكذب تسريبات »إسرائيلية« 
حول فلسطين وتصفها »بالسخيفة«
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 اجراءات صارمة في انطالق الدوري االنجليزي

 الوحدات يتصدر تصنيف االندية على مستوى العالم

 الشبول: أتمنى ان اكون صاحب بصمة مع الفيصلي

برشلونة واشبيلية  قمة دوري اسبانيا
 مدريد – وكاالت

كبرية  خ��ط��وة  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ف��ري��ق  يخطو 

الإ�شباين  ال���دوري  بلقب  الح��ت��ف��اظ  نحو 

التي  امل��ب��اراة  خ��ال  اإ�شبيلية  على  ف��از  اإذا 

ملعب  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم  �شتجمعهما، 

 .30 اجل��ول��ة  يف  بيزاخون  �شان�شيز  رام��ون 

وت��ع��د م��واج��ه��ة ف��ري��ق اإ���ش��ب��ي��ل��ي��ة ���ش��اح��ب 

امل����رك����ز ال����ث����ال����ث، ال������ذي ي����درب����ه ج��ول��ن 

م���ب���اراة متبقية  اأ���ش��ع��ب  ه��ي  ل��وب��ي��ت��ي��ج��ي، 

لرب�شلونة على الورق، وبتخطيها �شي�شبح 

باللقب.  الح��ت��ف��اظ  م��ن  قريبا  بلوجرانا 

وق���ب���ل ان���ط���اق امل�����ب�����اراة، ف�����اإن م�����ش��ارك��ة 

الأ�شا�شي  الت�شكيل  يف  جريزمان  اأن��ط��وان 

مثار �شك كبري. ودافع كيكي �شيتن مدرب 

بر�شلونة عن الاعب بعد فوز الفريق على 

الثناء...  “ي�شتحق  اأن��ه  فاأكد   ، ليجاني�س 

ل��ك��ل زمائه”. ك��م��ا ح��اول  اأن���ه م��ه��م  ك��م��ا 

بر�شلونة  جن��م  ���ش��ت��وي��ت�����ش��ك��وف،  خ��ري�����ش��ت��و 

ال�������ش���اب���ق، جم��ام��ل��ة ال���اع���ب ال��ف��رن�����ش��ي، 

الفريق  اأجل  يعمل كثريا من  “اإنه  فقال: 

وهذا �شروري. لدي ثقة كبرية فيه ولهذا 

احلديث  ظ��ل  ويف  دفعوا”.  م��ا  فيه  دف��ع��وا 

اإن��ر  مهاجم  �شم  يف  بر�شلونة  رغ��ب��ة  ع��ن 

يواجه  جريزمان  اأن  بالفعل  يبدو  ميان، 

�شغوطا كبرية لاحتفاظ مبركزه. وعلى 

مع  امل��ب��اراة  مي�شي  ليونيل  �شيبداأ  الأرج��ح 

لوي�س �شواريز اأمام اأ�شبيلية وهذا �شيرك 

م��ك��ان��ا خ��ال��ي��ا يف خ���ط ال��ه��ج��وم. وي��واج��ه 

اأن�شوماين  مع  �شر�شة  مناف�شة  جريزمان 

17 �شنة الذي �شجل هدفه  فاتي، �شاحب ال�

اخلام�س هذا املو�شم يف �شباك ليجاني�س

وه���ن���اك م��ن��اف�����ش��ة اأي�����ش��ا م���ع م��ارت��ن 

الأول  ه���دف���ه  ���ش��ج��ل  ال�����ذي  ب���ري���ث���وي���ت، 

على  بها  ف��از  التي  امل��ب��اراة  يف  لرب�شلونة 

مايوركا.

مواجهة  يف  نف�شه  لوبيتيجي  وي��ج��د 

ظل  يف  الفريق،  ت�شكيلة  لختيار  �شعبة 

املميزين يف  الاعبن  العديد من  وجود 

�شد  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ  ول��ك��ن  م�شتواهم 

فقط  واحدة  مبباراة  فاز  حيث  اأ�شبيلية، 

بر�شلونة  فيها  واج��ه  م��ب��اراة   12 اآخ��ر  يف 

اأر�شه. على 

الثاثن،  اجلولة  مباريات  بقية  ويف 

���ش��ي��ح��اول اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ال��ب��ن��اء على 

فوزه الكبري 5-0 على اأو�شا�شونا ، عندما 

وحتدث  ال�شبت.  يوم  الوليد  بلد  يواجه 

دي��ي��ج��و ���ش��ي��م��ي��وين م����درب ال��ف��ري��ق عن 

ه���ديف ج����واو ف��ي��ل��ي��ك�����س يف ت��ل��ك امل���ب���اراة، 

لع��ب��و  ي��ق��دم  اأن  دائ���م���ا  “اأتوقع  وق����ال: 

ف��ري��ق��ي اأف�����ش��ل م���ا ع��ن��ده��م. اإن����ه يعمل 

ل���دى  ي���ك���ون  “عندما  وت����اب����ع:  بكد”. 

م���ن منطقة  وق���ري���ب  م��وه��ب��ة  ال���اع���ب 

اجل������زاء ويف م���رك���ز ج��ي��د م���ن ال�����ش��ع��ب 

ريال  مع  مدريد  ريال  ويلتقي  اإيقافه”. 

���ش��و���ش��ي��داد يف اأك����ر امل���ب���اري���ات ���ش��ع��وب��ة 

له. املتبقية 

ج�����دول  م�����ن  الأ������ش�����ف�����ل  اجل��������زء  ويف 

على  �شيفا  ليجاني�س  ي��ح��ل  ال��رت��ي��ب، 

مايوركا، حيث �شيكون البقاء يف الدوري 

���ش��ع��ب��ا ل��ل��ف��ري��ق ال�����ذي ي��خ�����ش��ر ال��ل��ق��اء. 

وخ�شر ليجاني�س ومايوركا اأول مباراتن 

امل�شابقة عقب فرة توقف  ا�شتئناف  بعد 

ب�����ش��ب��ب تف�شي  اأ���ش��ه��ر  ل��ث��اث��ة  ا���ش��ت��م��رت 

املباريات،  بقية  كورونا.ويف  فريو�س  وباء 

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف غ���رن���اط���ة ف���ري���ق ف���ي���اري���ال، 

وي��ل��ع��ب اإ���ش��ب��ان��ي��ول م��ع ل��ي��ف��ان��ت��ي، ويحل 

بلباو،  اأتلتيك  على  �شيفا  بيتي�س  ري��ال 

فيجو  و�شلتا  اإي��ب��ار،  م��ع  خيتايف  ويلتقي 

اأو�شا�شونا. األفي�س، وبلن�شية مع  مع 

لندن – وكاالت

ح��ق��ق م��ان�����ش�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي، ح��ام��ل لقب 

ال����ربمي����ريل����ي����ج، ال�����ه�����دف امل���ن�������ش���ود م��ن 

يف   ،)0-3( ب����ف����وزه  اآر�����ش����ن����ال  م���واج���ه���ة 

الدوري  ا�شتئناف  بعد  الأوىل من  اجلولة 

اأن���ه���ا مل تبد  امل���م���ت���از، رغ����م  الإجن���ل���ي���زي 

املناف�شات  وتوقفت  القدم.  كرة  يف  مباراة 

العامل ومنها  اأنحاء  الريا�شية يف خمتلف 

م��ار���س/اآذار  منذ  الإجنليزية  ال��ق��دم  ك��رة 

امل��ا���ش��ي، يف ظ��ل ت��ف�����ش��ي ف��ريو���س ك��ورون��ا 

يف  مكثف  وب�����ش��ك��ل  ال��ع��امل  ح���ول  امل�شتجد 

اأن غياب اجلماهري  القارة العجوز. ورغم 

داخ��ل  متعتها  م��ن  الكثري  الأج����واء  اأف��ق��د 

ملعب الحتاد، وللماين الذين �شاهدوا 

فما  العامل،  حول  التلفزيون  عرب  املباراة 

اأن  فكرة  نفى  دقيقة   90 م��دار  على  ح��دث 

لها.  معنى  ل  اجلماهري  ب��دون  الريا�شة 

الإجباري  التوقف  ال��دوري  رابطة  واأنهت 

فيا  اأ�شتون  بتعادل  اأ�شهر،   3 ل��� للبطولة 

�شيفيلد يونايتد،  اأهداف مع �شيفه  بدون 

لكن وقت الذروة مت الحتفاظ به ملواجهة 

�شيتي حامل اللقب �شد اآر�شنال البطل يف 

13 منا�شبة �شابقة. وكان الأداء معتادا من 

اأهداف  �شيتي، الذي ا�شتحق الفوز بف�شل 

وفيل  بروين  دي  وكيفن  �شرلينج  رحيم 

اأداء متوا�شعا.  اآر�شنال  فودين، بينما قدم 

بالإ�شابات  قوية  �شربات  اجلانرز  وتلقى 

الذي  لويز،  ديفيد  البديل  وط��رد  املبكرة 

ارت��ك��ب ال��ع��دي��د م��ن الأخ���ط���اء، يف ب��داي��ة 

ال�����ش��وط ال���ث���اين. ومل ت��ك��ن ب��ق��ي��ة الأم���ور 

كانت  اخل���ارج  ففي  م��ع��ت��ادة،  الليلة  خ��ال 

اأم���اك���ن ب��ي��ع الأط��ع��م��ة م��غ��ل��ق��ة ول ت��وج��د 

اأوح��ى  ال��ذي  والأم���ر  للجماهري  جتمعات 

الأم��ن  موظفي  وج��ود  ك��ان  مباراة  بوجود 

الكمامات.  ي�شعون  ك��ان��وا  اجلميع  ومثل 

�شتاد  داخ��ل  مباراة  بوجود  التذكري  وك��ان 

ال�شمك  وجبات  متجر  رائحة  هو  الحت��اد 

وال���رق���ائ���ق امل����ج����اور ل��ل��م��ل��ع��ب، ل��ك��ن دون 

امل��ن��اف�����ش��ة امل��ع��ت��ادة م���ن ع���رب���ات ال��ربج��ر. 

و���ُش��م��ح ل��ع��دد ق��ل��ي��ل م��ن و���ش��ائ��ل الإع���ام 

وال���ع���ام���ل���ن وف������رق اخل�����دم�����ات ال��ط��ب��ي��ة 

ب��ع��د اخل�����ش��وع للك�شف  ب��دخ��ول ال���ش��ت��اد، 

عن درجة احلرارة باخلارج والتوقيع على 

ويف  طبية.  م�شاكل  وج��ود  ب��ع��دم  اإق����رارات 

املباراة  الداخل حاول �شيتي بكل قوة منح 

الروح بو�شع الأعام والافتات يف اجلزء 

الأ�شفل من املدرجات اخلالية.

حول  اجلماهري  اإىل  الر�شائل  بث  ومت 

العامل يف �شا�شات العر�س املوجودة بامللعب 

اأ�شوات  حماكاة  ال�شتاد  م�شوؤولو  وح��اول 

لهذا  معدة  ت�شجيات  باإذاعة  اجلماهري، 

ال��غ��ر���س. وت��اأق��ل��م ال��اع��ب��ون، ك��م��ا ح��دث 

الو�شع  مع  واإيطاليا،  واإ�شبانيا  اأملانيا  يف 

جماهري  ب��دون  املباريات  باإقامة  اجلديد 

بالو�شول اإىل الإيقاع واحلما�س. ومل يكن 

اأن الاعبن يفتقرون  هناك ما يدل على 

ه��ت��اف��ات  ب������دون  ال���رك���ي���ز  اأو  ل���ال���ت���زام 

هو  الوحيد  املقلق  الأم��ر  وك��ان  اجلماهري 

اآر�شنال  لعبي  من  لثنن  مبكرة  اإ�شابة 

الطويلة.  التوقف  لفرة  وا�شح  تاأثري  يف 

وميكن لاعبن التاأقلم مع معظم الأمور 

اإىل  بحاجة  الدوليون  الاعبون  كان  ولو 

تذكري اأين هم، رغم كل الأو�شاع الغريبة، 

ف��ق��د ل��ع��ب ه���ط���ول الأم����ط����ار امل���ع���ت���ادة يف 

مان�ش�شر هذا الدور.

االنباط- عمان

footballdatabase. م���وق���ع  ن�����ش��ر 

بالعامل  ال��ق��دم  ك��رة  اأن��دي��ة  ت�شنيف   ،”com
للعام احل��ايل، وال��ذي �شهد تقدما كبريا لأندية 

الوحدات والفي�شلي واجلزيرة. وت�شدر الوحدات 

العاملي،  امل�شتوى  على  الأردن��ي��ة  الأندية  ت�شنيف 

 1374 784 ع��امل��ي��ا ب��ر���ش��ي��د  ح��ي��ث ج���اء يف امل��رك��ز 

كبرية،  ق��ف��زة  وه��ي  م��رك��ز،   100 متقدما  نقطة، 

اجلزيرة  يليه  نقطة،   1356 ر�شيده  ك��ان  بعدما 

يف املركز 946 عامليا بر�شيد 1349 نقطة، متقدما 

122 مركزا بعدما كان ر�شيده 1335 نقطة. وحل 

بر�شيد  عامليا   1051 املركز  يف  الفي�شلي  ال��ن��ادي 

ب��ع��دم��ا ك��ان  267 م��رك��زا  ن��ق��ط��ة، م��ت��ق��دم��ا   1336

ر�شيده 1306 نقطة، يليه الرمثا يف املركز 1638 

مركزا   37 ليراجع  نقطة،   1278 بر�شيد  عامليا 

�شباب  يليه  نقطة،   1345 ر�شيده  يف  ك��ان  بعدما 

الأردن يف املركز 1693 عامليا بر�شيد 1273 نقطة، 

 1275 15 مركزا بعدما كان يف ر�شيده  ليراجع 

1935 عامليا  املركز  ال�شلط يف  ن��ادي  نقطة. وج��اء 

34 مركزا بعدما  1254 نقطة، مراجعا  بر�شيد 

كان يف ر�شيده 1255 نقطة، فيما جاء نادي معان 

باملركز 1947 عامليا بر�شيد 1253 نقطة، متقدما 

45 مركز بعدما كان يف ر�شيده 1250 نقطة، يليه 

نادي �شباب العقبة يف املركز 2170 عامليا بر�شيد 

بعدما  مركزين  مبقدار  ليراجع  نقطة،   1239

كان يف ر�شيده 1242 نقطة. واحتل نادي املن�شية 

1238 نقطة، متقدما  2180 عامليا بر�شيد  املركز 

29 مركزا بعدما كان يف ر�شيده 1238 نقطة، يليه 

نادي كفر�شوم يف املركز 2215 عامليا بر�شيد 1235 

17 مركزا بعدما كان يف ر�شيده  نقطة، متقدما 

باملركز  اإرب��د  1235 نقطة، يف حن ج��اء احل�شن 

 147 ليراجع  نقطة،   1223 بر�شيد  عامليا   2342

ن��ق��ط��ة.   1240 ك����ان يف ر����ش���ي���ده  ب��ع��دم��ا  م���رك���زا 

عامليا   2356 امل��رك��ز  الأ���ش��ال��ة يف  ن����ادي  وت���واج���د 

22 مركزا وبنف�س  1221 نقطة، متقدما  بر�شيد 

الأهلي  ال��ن��ادي  ج��اء  فيما  النقاط،  من  الر�شيد 

باملركز 2369 عامليا بر�شيد 1220 نقطة، مراجعا 

85 مركزا بعدما كان يف ر�شيده 1231 نقطة، يليه 

نادي �شحاب يف املركز 2375 عامليا بر�شيد 1219 

نقطة، متقدما 39 مركزا بعدما يف ر�شيده 1217 

مركزا   24 ال��ريم��وك  اأن��دي��ة،  وت��ق��دم��ت  نقطة. 

 1214 ب��ر���ش��ي��د  ع��امل��ي��ا   2415 امل���رك���ز  ب��اح��ت��ال��ه 

املركز  باحتاله  م��رك��زا   18 وال�����ش��ري��ح  نقطة، 

2425 عامليا بر�شيد 1213 نقطة، واحتاد الرمثا 

بر�شيد  عامليا   2450 املركز  باحتاله  23 مركزا 

املركز  1208 نقاط، والبقعة مركزين باحتاله 

يف  كان  بعدما  نقاط   1207 بر�شيد  عامليا   2454

ر�شيده 1210 نقاط، فيما تراجع نادي ذات را�س 

112 مركزا باحتاله املركز 2508 عامليا بر�شيد 

1194 نقطة بعدما كان يف ر�شيده 1219 نقطة.

وا���ش��ت��م��ر ال����وح����دات ت��ف��وق��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 

املركز  باحتاله  الت�شنيف،  الأردنية يف  الأندية 

17 مركزا على نادي  اآ�شيويا، متقدما بفارق   70

اآ�شيويا، فيما   87 املركز  ال��ذي ج��اء يف  اجل��زي��رة 

وامل��رك��ز  حمليا  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  الفي�شلي  ج��اء 

 185 امل��رك��ز  باحتاله  الرمثا  يليه  اآ�شيويا،   99

 193 املركز  يف  الأردن  �شباب  ن��ادي  اآ�شيويا.وجاء 

اآ�شيويا،   232 باملركز  ال�شلط  نادي  يليه  اآ�شيويا، 

�شباب  ون��ادي  اآ�شيويا،   233 باملركز  معان  ون��ادي 

العقبة باملركز 275 اآ�شيويا، ونادي احل�شن اإربد 

باملركز 313 اآ�شيويا، والنادي الأهلي باملركز 317 

فيما  اآ�شيويا،   320 باملركز  �شحاب  ون��ادي  عامليا، 

الآ�شيوي  الت�شنيف  قائمة  ال�شريح  نادي  تذيل 

لاأندية الأردنية املحرفة باحتاله املركز 331 

اآ�شيويا.

االنباط - عمر الزعبي

قال مدرب النادي الفي�شلي اجلديد 

مطمئنة  الم�����ور  ان  ال�����ش��ب��ول،  ه��ي��ث��م 

وج����ي����دة داخ�������ل ال�����ن�����ادي، ب��خ�����ش��و���س 

ل����ي����اق����ة ال�����اع�����ب�����ن، ال���ب���ع�������س م��ن��ه��م 

الخر  والبع�س  عالية،  لياقته  مازالت 

ل��ي��اق��ت��ه��م حت���ت امل��ت��و���ش��ط، وذل����ك بعد 

اإ���ش��ت��ئ��ن��اف ال��ت��دري��ب��ات وال���وق���وف على 

ان  ال�شبول  الاعبن.واو�شح  جاهزية 

م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ان ت��وؤث��ر ف���رة احل��ج��ر 

ع��دم  ب�شبب  ال��اع��ب��ن،  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ي 

حتى  الريا�شة،  ملمار�شة  ام��اك��ن  ت��واف��ر 

ال�����ش��الت ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ب��ن��اء الج�����ش��ام، 

الم�������ر ال�������ذي اج�����رب ال���اع���ب���ن ع��ل��ى 

املنزل  داخ��ل  خفيفة  بتمارين  الكتفاء 

وا����ش���اف ال�����ش��ب��ول: ي��ن��ت��ظ��رن��ا م�����ش��وار 

وقت  يف  باملباريات  مليء  بال�شهل،  لي�س 

ق�����ش��ري ، م���ن امل��ت��وق��ع ان ن��ل��ع��ب ق��راب��ة 

32 م���ب���اراة يف غ�����ش��ون ف���رة ���ش��غ��رية، 

املجهود  م�شاعفة  يتطلب   الم��ر  ه��ذا 

التدريبات.  يف  الركيز  الاعبن  م��ن 

واخ��ت��ت��م ال�����ش��ب��ول ح��دي��ث��ه ق���ائ���ًا: من 

ال�����ش��ع��ب ان ن��ل��ع��ب ه���ذه امل���ب���اري���ات با 

اثر  �شاحب  الفي�شلي  جمهور  جمهور، 

ك��ب��ري ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ف��ري��ق، وامت��ن��ى ان 

اك����ون ���ش��اح��ب ب�����ش��م��ة يف ���ش��ج��ل ت��اري��خ 

الفي�شلي. النادي 

االنباط – عمان

ت��و���ش��ي��ة  اإن  ري��ا���ش��ي��ون  م���درب���ون  ق����ال 

باإلغاء  جلنة امل�شابقات يف احتاد كرة القدم 

الكروي  للمو�شم  العمرية  الفئات  بطولت 

احلايل، لها انعكا�شات �شلبية على م�شتقبل 

ك���رة ال���ق���دم الردن���ي���ة ب�����ش��ك��ل ع����ام، ك��ون��ه��ا 

ال��ق��ادرة  امل��واه��ب  لكت�شاف  فر�شة  تعترب 

ال��وط��ن��ي��ة مبختلف  امل��ن��ت��خ��ب��ات  رف���د  ع��ل��ى 

اعمارها. واعترب املدربون، ، ان اإلغاء دوري 

ال�شعيد  على  �شلبية  انعكا�شات  له  الفئات 

املدربن  فقدان  اإىل  ي��وؤدي  اأن��ه  كما  الفني، 

الكرة  احتاد  داعن  الأندية،  يف  لوظائفهم 

لإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف ه��ذا امل��و���ش��وع، واع��ت��م��اد 

ب���ط���ولت ال��ف��ئ��ات خ���ال امل��و���ش��م ال��ك��روي 

احل�������ايل. واأك�������د جن����م امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

ال�����ش��اب��ق، ح���امت ع��ق��ل، ال���ذي يعمل م��دي��را 

العقبة،  �شباب  ن��ادي  يف  الفئات  لفرق  فنيا 

مدربن  من  الت�شالت  من  الكثري  تلقيه 

عاملن يف فرق الفئات العمرية يف الأندية 

ملطالبة  فعال  بتحرك  يطالبون  الأخ��رى، 

الحت������اد ب���ع���دم الأخ������ذ ب���ه���ذه ال��ت��و���ش��ي��ة، 

وبالتايل اإقامة البطولت لهذا املو�شم. اأما 

العمرية،  الفئات  ف��رق  ت��دري��ب  يف  اخلبري 

اإ����ش���ام ج����ال، ال����ذي ع��م��ل م���درب���ا ل��ف��رق 

اأن��دي��ة املحرفن  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ف��ئ��ات يف 

يلحق  ال��ف��ئ��ات  ب��ط��ول��ة  اإل���غ���اء  اإن  ف��ي��ق��ول 

ال�����ش��رر مب��ن��ت��خ��ب��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ن وال�����ش��ب��اب 

املنتخبات  ه���ذه  ك���ون  الأومل���ب���ي،  وامل��ن��ت��خ��ب 

ت��ع��ت��م��د يف اخ��ت��ي��ار ع��ن��ا���ش��ره��ا م���ن دوري 

ال��ف��ئ��ات ال���ع���م���ري���ة.ب���دوره، اع���ت���رب م���درب 

ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة يف ن���ادي احل�����ش��ن اإرب���د، 

بطولت  باإلغاء  التو�شية  اإن  الزبون،  اأن�س 

ف���ق���دان  اإىل  ����ش���ي���وؤدي  ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ات 

ال��ك��ث��ري م���ن امل���درب���ن ل��ع��م��ل��ه��م، وه���و اأم���ر 

امل��درب��ن  م��ن  الكثري  واأن  �شيما  ل  �شلبي، 

عملهم  م��ن  يتقا�شونه  م��ا  على  يعتمدون 

يف الأندية. ومتنى املدرب يف نادي الرمثا، 

اإعادة  خالد العقوري، على جلنة امل�شابقات 

اإت��اح��ة  وب��ال��ت��ايل  التو�شيات،  ب��ه��ذه  النظر 

خلو�س  العمرية  الفئات  فرق  اأم��ام  املجال 

املناف�شات يف املو�شم احلايل.

عوا�صم – وكاالت

اأجنيلكه  الأمل��ان��ي��ة  التن�س  جنمة  دع��ت 

ك���ريب���ر، اإىل ت��وخ��ي احل����ذر و���ش��ط ح��ال��ة 

ال��ت��ي جلبها الإع����ان ع��ن ع��ودة  ال��ن�����ش��وة 

بعد توقف طويل  التن�س قريبا  مناف�شات 

ب�����ش��ب��ب اأزم������ة ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. وق��ال��ت 

3 األ���ق���اب يف ب��ط��ولت  ك���ريب���ر ال���ف���ائ���زة ب�����

“بالتاأكيد  الكربى  الأرب���ع  �شام  جراند 

ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا ن���رغ���ب يف ال��ل��ع��ب جم���ددا 

اأ���ش��رع  يف  الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل  وال��ع��ودة 

اأعتقد  “لكني  واأ���ش��اف��ت  ممكن”.  وق���ت 

اأن هذا الأمر جائز فقط يف حالة �شمان 

�شامة كل امل�شاركن، وهذه هي الأولوية 

وُي�����ش��ت��اأن��ف  تاأكيد”.  ب��ك��ل  يل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

اآب/ يف  وال�����ش��ي��دات  ال��رج��ال  تن�س  ن�شاط 

اأ�شهر   5 دام  توقف  بعد  املقبل،  اأغ�شط�س 

حيث  امل�����ش��ت��ج��د،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�شبب 

امل��ا���ش��ي��ن عن  ال��ي��وم��ن  مت الإع�����ان يف 

روزن�����ام�����ة ب��ط��ول��ت��ي اأم���ري���ك���ا امل��ف��ت��وح��ة 

تن�س  فعاليات  وتعود  املفتوحة.  وفرن�شا 

ال�����ش��ي��دات يف ال��ث��ال��ث م��ن اأغ�����ش��ط�����س/اآب 

عرب بطولة تقام على املاعب الرملية يف 

تبداأ  اأن  على  الإيطالية  بالريمو  مدينة 

نف�س  من   31 يف  املفتوحة  اأمريكا  بطولة 

يف  ميدوز  فا�شينج  ماعب  على  ال�شهر 

بطولة  اأي�شا  ت�شت�شيف  والتي  نيويورك 

با�شبوع. قبلها  لاأ�شاتذة  �شين�شيناتي 

الريا�ض – وكاالت

ح�������ددت راب����ط����ة ال���������دوري ال�������ش���ع���ودي 

ل��ل��م��ح��رف��ن، م��واع��ي��د ا���ش��ت��ئ��ن��اف وخ��ت��ام 

م���ن���اف�������ش���ات امل���و����ش���م ال���ري���ا����ش���ي احل����ايل 

ان��ط��اق��ة  م���وع���د  وك���ذل���ك   ،2020-2019

لبيان  2020-2021. ووفقا  املو�شم اجلديد 

دوري  ي�شتاأنف  ال�شادر اخلمي�س،  الرابطة 

كاأ�س الأمري حممد بن �شلمان للمحرفن 

املقبل، على  اآب  اأغ�شط�س/   4 الثاثاء  يوم 

كما  اأي����ل����ول.  ���ش��ب��ت��م��رب/   9 يف  ي��خ��ت��ت��م  اأن 

-2020 املو�شم اجلديد  اأن  الرابطة  ك�شفت 

ت�شرين  اأك��ت��وب��ر/   16 يف  �شينطلق   2021

حممد  الأم��ري  دوري  ويبداأ  املقبل.  الأول 

للمحرفن  الأوىل  ل��ل��درج��ة  �شلمان  ب��ن 

يختتم  بينما  اأي�شا،  اآب  اأغ�شط�س/   4 يوم 

اأن  على  امل��ق��ب��ل،  اأي��ل��ول  �شبتمرب/   20 ي��وم 

يوم   )2021-2020( املقبل  املو�شم  ينطلق 

وم��ن   .2020 الأول  ت�����ش��ري��ن  اأك��ت��وب��ر/   20

امل�����ش��اب��ق��ات، ج��دول  تعلن جل��ن��ة  اأن  امل��ق��رر 

م�شابقتي  م��ن  املتبقية  اجل���ولت  مواعيد 

ل��ل��م��ح��رف��ن ودوري  ال�����ش��ع��ودي  ال�����دوري 

-2019( احل��ايل  للمو�شم  الأوىل  الدرجة 

2020( مطلع الأ�شبوع املقبل.

 مدربون يطالبون باقامة بطوالت الفئات

 كيربر تحذر من كورونا

 تحديد موعد استئناف الدوري السعودي
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رينج روڤر تحتفل بخمسين عامًا من االبتكار والفخامة على كل التضاريس 
عبر إصدار حصري جديد

 افتتاح أول مطعم عربي »دون اللمس« في كندا

 اكتشاف بيضة كبيرة تعود لكائن عمالق منقرض

 دول عربية تشهد ظاهرة 
»حلقة النار« الفلكية للشمس

االنباط-عمان

من  عاماً  بخم�سني  اليوم  روڤ��ر  رينج   حتتفل 

البتكارات الرائدة، والإتقان بال مثيل، والقدرات 

ال��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ك���ل ال��ت�����س��اري�����س، ع���ر ت��ق��دمي��ه��ا 

 Range Rover( ل�سيارة رينج روڤر فيفتي

اجلديدة.  )Fifty
الفاخرة  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ���س��ي��ارة  وق��د ر�سمت 

وبعد   ،1970 ي��ون��ي��و   17 م��ن��ذ  ال�����س��وق  م��الم��ح 

لت�سبح عائلة من  رينج روڤر  خم�سة عقود، منت 

ال�سيارات الفاخرة املحبوبة ذات القدرات الفائقة، 

الت�سميم  يف  البتكار  ب��ني  مزيج  م��ن  حتمله  فما 

وال�سقل والهند�سة �سمن لها مكانتها كمعيار لكل 

ال�سيارات الريا�سية متعددة الأغرا�س الفاخرة.

على مدار 50 عاماً، احتلت رينج روڤر العديد 

من املراتب الأوىل عاملياً وحققت عدداً مبهراً من 

الإجنازات. وقد كانت اأول �سيارة ريا�سية متعددة 

الدائم  الرباعي  ال��دف��ع  بنظام  م���زودة  الأغ��را���س 

�سيارة  اأول  كانت   1989 عام  ويف  اإطالقها،  عند 

دف���ع رب��اع��ي يف ال��ع��امل ي��ت��م ت��زوي��ده��ا ب��ال��ف��رام��ل 

ع��ام  يف  ولح���ق���اً   ،)ABS( ل��الن��غ��الق  امل�������س���ادة 

1992 اأ�سبحت اأول �سيارة دفع رباعي يف العامل 
الإل��ك��روين  ت��زوي��ده��ا بنظام م��راق��ب��ة اجل��ر  يتم 

الكهربائي  ال��ه��وائ��ي  التعليق  ون��ظ��ام   )ETC(

روع��ة  م��ن  الإ���س��اف��ات  ه��ذه  لتزيد  الأوتوماتيكي، 

روڤ��ر على  رينج  �سيارات  بها  ت�ستهر  التي  القيادة 

 ،2012 ال��ع��ادي��ة وال���وع���رة. ويف ع���ام  ال��ط��رق��ات 

اأول  اأ�سبح اجليل الأح��دث من �سيارة رينج روڤر 

�سيارة ريا�سية متعددة الأغرا�س تعتمد على بنية 

خفيفة الوزن من الألومنيوم، ما �ساهم يف جعلها 

اأخف واقوى واأكرث كفاءة.

كما جنحت رينج روڤر يف عبور اأخدود داريان 

الذي كان يعتقد اأن املرور منه م�ستحيل، كما كانت 

اأول �سيارة يتم عر�سها يف متحف اللوفر يف باري�س، 

وف����ازت ب��ب��ط��ول��ة رايل ب��اري�����س – داك����ار م��رت��ني، 

وال��راح��ة  الفخامة  ب��ني  �سواها  �سيارة  جتمع  ول 

الأداء وال���ق���درات  امل�����س��ت��وى م���ع  والإت����ق����ان رف��ي��ع 

الفائقة على الطرقات الوعرة والطرقات العادية.

رينج روڤر  �سيارة  تاريخ  تتبع  باإمكاننا  زال  ما 

الت�سميم  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  اإىل ج��ذوره��ا  احل��ال��ي��ة 

ب��ف�����س��ل غ��ط��اء  1970، وذل����ك  الأ���س��ل��ي يف ع���ام 

والباب  املميز،  الطايف  وال�سقف  ال�سديف،  املحرك 

اخل��ل��ف��ي امل��ق�����س��وم ع���ام���ودي���اً، وف��ت��ح��ات ال��ت��ه��وي��ة 

الأم���ام���ي���ة امل���ع���روف���ة، ويف ع��ام��ه��ا اخل��م�����س��ني، ما 

للكفاءة  بالن�سبة  �سيارة  اأف�سل  الآن  حتى  زال���ت 

والت�سالت والفخامة والقدرات الفائقة.

اأيقونة  على  ع��ام��اً  خم�سني  مب���رور  واح��ت��ف��اًل 

رينج  �سيارات  كمية  حتديد  �سيتم  هذه،  ال�سيارات 

عاملياً،  فقط  �سيارة   1،970 ليكون  فيفتي  روڤ��ر 

وذلك متثاًل بالعام الذي �سدرت فيه �سيارة رينج 

روڤر الأ�سلية.

وب����ن����اًء ع���ل���ى ط������راز اأوت����وب����ي����وغ����رايف امل��ت�����س��م 

ب��ال��ف��خ��ام��ة، حت��ت��وي ���س��ي��ارة ري��ن��ج روڤ���ر فيفيتي 

جمموعة من التفا�سيل اخلارجية املخ�س�سة لها 

ت�سميمني  جانب  اإىل  الذهبي،  “اأطل�س”  بلون 

ويحتوي  بو�سة،   22 بقيا�س  للعجالت  فريدين 

)خم�سني(   ”Fifty“ كلمة  على  ال�سيارة  �سعار 

امل��ك��ت��وب��ة ب��ي��د امل���دي���ر الإب�����داع�����ي يف لن����د روڤ���ر 

و�ستظهر  �سخ�سياً،  ماكغفرن  جريي  الروف�سور 

ال��ك��ل��م��ة ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل اخل����ارج����ي ل��ل�����س��ي��ارة ويف 

“1 من 1970”  ت�سميمها الداخلي على لوحة 

الفريدة،  امل��رك��زي��ة  التحكم  وح���دة  على  ال��ف��ري��دة 

وم�����س��ان��د ال����راأ�����س، ول���وح���ة ال��ت��ح��ك��م، ودوا����س���ات 

العتبات.

وق����ال ال��روف�����س��ور ج���ريي م��اك��غ��ف��رن، امل��دي��ر 

ال�سيارات  ع��امل  “يف  روڤر”:  “لند  يف  الإب��داع��ي 

ال��ف��اخ��رة، ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ري��ن��ج روڤ���ر خمتلفة عن 

ميزاتها  وق��وت��ه��ا.  بتميزها  الأخ�����رى  ال�����س��ي��ارات 

الهند�سية  ت��وج��ه��ات��ه��ا  م��ع  وامل��ت��ق��دم��ة،  ال��ف��ري��دة 

التي  اجل��وه��ري��ة  قيمها  ت�����س��ّك��ل  امل�����س��ب��وق��ة،  غ��ري 

اأول �سيارة عام  اإطالق  اإعجاب عمالئنا منذ  تنال 

 .”1970
بقاعدتي  فيفتي  روڤ��ر  رينج  و�ستتوفر�سيارة 

اإىل ج��ان��ب  وال���ط���وي���ل���ة،  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  ال���ع���ج���الت 

ع��دة خ��ي��ارات م��ن الأل����وان امل��خ��ت��ارة بعناية، وهي 

 Carpathian( الكارباتي”  “الرمادي 
 Rosello( الأحمر”  و”روزيلو   )Grey
و”�سانتوريني   ،)Aruba( و”اآروبا”   )Red

يوفر  كما   ،)Santorini Black( الأ�سود” 

يف   )SVO( اخل��ا���س��ة  ال�����س��ي��ارات  عمليات  ق�سم 

لن��د روڤ��رع��دداً حم���دوداً ج��داً من �سيارات رينج 

امل��ع��اد  “الراث” ال��ث��الث��ة  ب���األ���وان  فيفتي  روڤ���ر 

اإن��ت��اج��ه��ا م��ن ل��وح��ة األ����وان ري��ن��ج روڤ���ر الأ�سلية، 

 )Tuscan Blue( الأزرق”  “تو�سكان  وه��ي 

 )Bahama Gold( الذهبي”  و”باهاما 

 ،)Davos White( الأبي�س”  و”دافو�س 

نقل احلركة،  �ستتوفر عدة خيارات ملجموعة  كما 

مبا فيهاالبنزين والديزل، وطراز كهربائي هجني 

قابل لل�سحن )PHEV( بقوة 400 ح�سان.*

والآن مع و�سولها اإىل رابع جيل وبيعها اأكرث 

تعبرياً  روڤ���ر  ري��ن��ج  اأ�سبحت  ���س��ي��ارة،  مليون  م��ن 

ال��ذي  البديع  فت�سميمها  الفخامة،  ع��ن  مطلقاً 

والفريدة  الفائقة  قدرتها  مع  العني،  تخطئه  ل 

روڤر  رينج  اأن  يوؤكد  الت�ساري�س،  كل  خو�س  على 

ما زالت بذات الفرادة والأهمية التي كانت عليها 

�سنة 1970.

عائلة رينج روڤر

ال�سيارات  بعد ثالثة عقود ق�ستها يف مقدمة 

حتولت   ،)SUV( الأغرا�س  متعددة  الريا�سية 

 2005 يف  �سيارات  عائلة  اإىل  روڤ��ر  رينج  �سيارة 

م���ع اإط������الق ���س��ي��ارة ري���ن���ج روڤ�����ر ����س���ب���ورت، وه��ي 

�سيارة حتتوي على ما تتميز به �سيارة رينج روڤر 

الأك����ر ح��ج��م��اً م��ن ف��خ��ام��ة وق�����درات ف��ائ��ق��ة، مع 

�سخ�سية ريا�سية وقيادة اأكرث متعة. ويف 2010، 

ان��ط��ل��ق��ت ����س���ي���ارة ري���ن���ج روڤ����راإي����ڤ����وك امل���دجم���ة، 

وال��ت��ي ي��ت��م��اإن��ت��اج��ه��ا م��ن اأج���ل ال��ع��م��الء الأ���س��غ��ر 

ان�سم   ،2017 ويف  باملدن.  ارتباطاً  والأك��رث  �سناً 

���س��ي��ارة رينج  ت��ق��دمي  العائلة م��ع  اإىل  ف��رد ج��دي��د 

روڤرڤيالر، لتمالأ الفجوة بني رينج روڤر �سبورت 

ا�سمها  ال�سيارة  وت�ستقي هذه  روڤراإيڤوك،  ورينج 

رينج  روڤر.و�ّسعت  رينج  �سيارة  من��اذج  اأوائ���ل  من 

روڤ��ر،  ري��ن��ج  م��ن جمموعة منتجات  روڤ��رڤ��ي��الر 

ومتّيزت بت�سميمها املب�سط ومق�سورتها الداخلية 

الغنية بالتكنولوجيا.

االنباط-عمان

مطعم  اأول  اإن�ساء  لبناين،  اأعمال  رج��ل  ق��رر 

على  الزبائن  ي�ساعد  كندا،  يف  اللم�س”  “دون 
ال���س��ت��م��ت��اع ب���امل���اأك���ولت ال��ع��رب��ي��ة، م���ع تطبيق 

التباعد الجتماعي بحذافريه.

“ذاتي”  م��ط��ع��م  اأول  “بوك�سد”  واأ����س���ب���ح 

طلب  الزبون  ي�ستطيع  حيث  كندا،  يف  بالكامل 

اأو  ال��ط��ع��ام ث��م اأخ�����ذه، م��ن دون مل�����س اأي ���س��يء 

من  ف��ري��دة  جتربة  يف  �سخ�س  اأي  م��ع  التعامل 

نوعها.

وق��رر رج��ل الأع��م��ال ذو الأ���س��ول اللبنانية، 

حم��م��د ال��ف��ق��ي��ه، اف���ت���ت���اح امل��ط��ع��م اجل���دي���د يف 

مطعم  اأول  لي�سبح  اخلمي�س،  تورنتو،  مدينة 

الزبائن  ي�سجع  بالكامل يف كندا، مما قد  ذات��ي 

لرتياده يف زمن تف�سي فريو�س كورونا.

ويذكر اأن فقيه جنح باإطالق �سل�سلة مطاعم 

“باراماونت” التي تقدم املاأكولت العربية، قبل 
اأعوام، والتي لقت جناحا كبريا، واأ�سبحت من 

اأ�سهر املطاعم يف تورونتو ومدن اأخرى يف كندا.

جتربة  ت��ب��داأ  نيوز”،  “�سيتي  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 

“بوك�سد” بدخوله للمطعم،  الزبون يف مطعم 

النقال،  هاتفه  على  م��ن  الوجبات  اختياره  ث��م 

الرقمي للمطعم، ومن ثم  الرمز  وذلك مب�سح 

�سينتظر قليال، قبل اأن يظهر ا�سمه على �سا�سة 

اإىل  للذهاب  منه  الطلب  �سيتم  كما  الطلبات، 

اأحد ال�سناديق املعقمة التي �سيكون فيها طلبه 

جاهزا.

ول��ف��ت��ح ال�����س��ن��ادي��ق ال��زج��اج��ي��ة ال��ت��ي يو�سع 

على  مرتني  النقر  ال��زب��ون  على  ال��ط��ع��ام،  فيها 

الزجاج، ليفتح ال�سندوق اأوتوماتيكيا.

وي��ع��م��ل ع���دد م��ن ال��ط��ه��اة يف اخل��ل��ف، حيث 

�ست�سلهم الطلبات، التي �سيقومون باإعدادها ثم 

اإدخالها بال�سناديق املخ�س�سة للزبائن، قبل اأن 

يتم تعقيم ال�سناديق فور ا�ستخدامها.

بالكامل،  ذات��ي  اأن مطعمه  الرقم من  وعلى 

����س���روري  اأم�����ر  ال��ن��ا���س  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  اأن  اإل 

بالن�سبة لفقيه، الذي قال: “اأنا اأوؤمن بالب�سر. 

هم ياتون اأول بالن�سبة يل. من املحال اأن اأطرح 

�سيئا روبوتي يحتل وظائف الأ�سخا�س”.

وبالرغم من اأن املطعم منا�سب جدا جلائحة 

كورونا، لكن فقيه اأكد اأن امل�سروع مت التخطيط 

ب��ه��دف الإ����س���راع بعملية طلب  ال��ق��ب��ل،  ل��ه م��ن 

الطعام واأخذه.

االنباط-وكاالت

اأو�سنت الأمريكية  تو�سل باحثون يف جامعة 

غريبة  حلفرية  درا�ستهم  بعد  تك�سا�س،  بولية 

من  عقد  يقارب  ما  قبل  اأنتاركتيكا  يف  اكت�سفت 

على  و�سعتها  بي�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  اأن��ه��ا  ال���زم���ن، 

الأرجح زواحف بحرية عمالقة.

�سنة  اكت�سفت  ال��ت��ي  الأح���ف���ورة  ط���ول  وي��ب��ل��غ 

الوطني  املتحف  يف  م��وج��ودة  وك��ان��ت   ،2011
للتاريخ الطبيعي يف ت�سيلي، 27.9 �سنتيمرات، 

يف حني ي�سل عر�سها ل�17.8 �سنتيمرات.

وبعد فح�سها من جانب العلماء يف اجلامعة 

اأن ت��ك��ون الأح���ف���ورة بقايا  الأم��ريك��ي��ة، رج��ح��وا 

التدقيق  عقب  وذل��ك  ناعمة،  ق�سرة  ذات  بي�سة 

املجهري لطبقات الأغ�سية اخلا�سة بها.

وما ميّيز الأحفورة اأنها تعد ثان اأكر بي�سة 

لأي حيوان معروف، حي اأو ميت، واأ�سخم بي�سة 

ذات ق�سرة ناعمة على الإطالق، ويرجع تاريخها 

ذك��رت  ح�سبما  تقريبا،  �سنة  مليون   66 لنحو 

جملة “نيت�سر” العلمية، الأربعاء.

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى الك���ت�������س���اف، ق�����ال ل��وك��ا���س 

“تعود  ل��ل��درا���س��ة:  الرئي�سي  امل��وؤل��ف  ليجيندر، 

البي�سة حليوان عمالق بحجم دينا�سور كبري، 

رغم وجود اختالف كبري لدى مقارنتها ببي�سة 

ذلك احليوان”.

حد  اإىل  البي�سة  “ت�سبه  ليجيندر:  واأ�ساف 

كبري تلك اخلا�سة بال�سحايل والثعابني، ولكنها 

طبعا اأكر كثريا منها من ناحية احلجم”.

ال��ب��ي�����س��ة خا�سة  ت��ك��ون  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ورج����ح 

بالزواحف البحرية املنقر�سة والتي تعرف با�سم 

“موزا�سور”.
الأج�سام  اأح��ج��ام  مع  للبي�سة  العلماء  ومبقارنة 

ل�259 من الزواحف احلية، تو�سلوا اإىل  والبيو�س 

اأمتار   7 يقل عن  ال��ذي و�سعها بطول ل  الكائن  اأن 

بدون احت�ساب الذيل.

ومن الأ�سباب التي ترجح �سحة فر�سية العلماء 

القيا�سات  توافق  ل�”موزا�سور”،  تعود  البي�سة  ب��اأن 

املنقر�سة،  بالزواحف  املرتبطة  تلك  مع  والأح��ج��ام 

هذا بالإ�سافة اإىل اكت�ساف عظام متحجرة للزواحف 

يف  بال�سخور  الت�سكيل  ذات  يف  املنقر�سة  البحرية 

اأنتاركتيكا.

على  ال���ع���ث���ور  م���وق���ع  اأن  اإىل  ل��ي��ج��ي��ن��در  ول���ف���ت 

وحمايته يف  البي�س  لو�سع  كمكان  مثايل  الأح��ف��ورة 

فرة احل�سانة، ولكن هناك حاجة ملزيد من الأبحاث 

تثبت النتائج التي مت التو�سل اإليها ب�سكل حا�سم.

االنباط-وكاالت

يوم  ال�سم�س،  لك�سوف  ن��ادر  ح��دوث  يتزامن 

الأح����د امل��ق��ب��ل، م��ع ح���دث فلكي اآخ���ر وه���و ي��وم 

اأط���ول ي��وم يف  الن��ق��الب ال�سيفي، ال��ذي يعتر 

ي��ت��زام��ن فيها  ال��ت��ي  امل���رة الأوىل  ال�����س��ن��ة، وه���ي 

ولن   ،2001 ع��ام  منذ  الن��ق��الب  مع  الك�سوف 

يحدث مرة اأخرى حتى عام 2039.

اإما ك�سوفا  و�ست�سهد العديد من دول العامل 

ال�سم�س  اأم��ام  القمر  اأو حلقيا مع ظهور  جزئيا 

بالن�سبة لالأر�س يف 21 يونيو القادم، اأي عندما 

نحو  موجها  ل��الأر���س  ال�سمايل  القطب  ي��ك��ون 

ال�سم�س.

م��داره  م��ن  مرحلة  اأق�سى  يف  القمر  وي��ك��ون 

حول الأر�س، والذي يعرف فلكيا ب�”اأوج القمر”، 

مما يعني اأنه لن ي�ستطيع حجب ال�سم�س كليا يف 

بع�س املناطق.

و���س��ي��ب��دو ال��ق��م��ر يف اأوج�����ه اأ���س��غ��ر ق��ل��ي��ال يف 

ال�سماء مما يعني اأنه لن يكون قادرا على حجب 

ال�سم�س متاما، وبالتايل �ستت�سكل ظاهرة فلكية 

يطلق عليها علماء الفلك ا�سم “حلقة النار”.

الكلي  الك�سوف  حل��دوث  نقطة  اأق�سى  ففي 

 99.4 القمر ما يقرب من  �سيحجب  لل�سم�س، 

يف املئة من ال�سم�س، على الرغم من اأن هذا لن 

يدوم اإل جلزء من الثانية.

ك�����س��وف ال�سم�س  ن��ا���س��ا م�����س��ار  وق���د ر���س��م��ت 

احللقي، الذي ي�سهد مرور م�ساره فوق جمهورية 

الكونغو الدميقراطية وجنوب ال�سودان واإثيوبيا 

وباك�ستان  وعمان  واليمن  وال�سعودية  واإريريا 

والهند ونيبال وال�سني وتايوان وغوام.

وق���ال امل��ه��ن��د���س حم��م��د ���س��وك��ت ع���ودة مركز 

الك�سوف  اإن  اأب��وظ��ب��ي  وم��ق��ره  ال����دويل  ال��ف��ل��ك 

اجل���زئ���ي ل��ل�����س��م�����س ي�����س��اه��د م���ن ج��م��ي��ع ال����دول 

ومعظم  املغربية  اململكة  معظم  عدا  ما  العربية 

موريتانيا وي�ساهد كك�سوف حلقي يف اأجزاء من 

ال�سودان واليمن وال�سعودية و�سلطنة عمان.

لل�سم�س  احل��ل��ق��ي  ال��ك�����س��وف  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

يحدث عندما يقع القمر بني الأر�س وال�سم�س 

ويكون قطره الظاهري اأ�سغر من قطر ال�سم�س 

منها  ويبقى  ال�سم�س  فيحجب  بقليل  الظاهري 

قطعة حميطة بالقمر على �سكل حلقة م�سيئة 

ولذلك ي�سمي بالك�سوف احللقي.

ف��اإن  العربية  ل��ل��دول  بالن�سبة  اأن��ه  اإىل  ون��وه 

تقع  احللقي  الك�سوف  �ست�ساهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

ال�����س��ودان  داخ���ل �سريط �سيق ي��ب��داأ م��ن ج��ن��وب 

ك��ي��ل��وم��را ويتجه   65 ه��ن��اك  وي���ك���ون ع��ر���س��ه 

ثم  اليمن  فوق  ليمر  بالتناق�س  وي�ستمر  �سرقا 

يف  عر�سه  وي�سبح  عمان  �سلطنة  ثم  ال�سعودية 

�سرق ال�سلطنة 33 كيلومرا فقط ويف حني اأن 

اأجزاء من هذه الدول �ست�سهد احلدث كك�سوف 

العربية  الدول  وباقي  اأجزائها  باقي  فاإن  حلقي 

�ست�سهده كك�سوف جزئي.

ك�����س��وف��اً حلقياً  ال�����س��ع��ودي��ة،  ���س��م��اء  وت�����س��ه��د 

�سرورة  حمافظة  يف  �سي�ساهد  وال��ذي  لل�سم�س، 

�ساعتني  املئة، وي�ستمر نحو  96:16 يف  بن�سبة 

و42 دقيقة.

ل��ك��ن ال��ك�����س��وف ل��ن ي��ك��ون م��رئ��ي��اً ل��ل��ن��ا���س يف 

ن�سف الكرة اجلنوبي، ول يف الدول التي تقع يف 

اأق�سى خطوط العر�س ال�سمالية مثل بريطانيا 

والدول ال�سكندنافية، كما �سيكون من امل�ستحيل 

م�ساهدة تلك الظاهرة من اأمريكا ال�سمالية.

ب�سبب  ال�سفر  املفرو�سة على  القيود  وب�سبب 

يتمكن  ف��ل��ن  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  تف�سي 

ع�ساق الفلك من ال�سفر جوا اإىل الأماكن التي 

اأو  جزئيا  �سواء  الك�سوف  ظاهرة  فيها  �ستحدث 

الفلكية  املواقع  عر  متابعتها  ميكن  لكن  كليا، 

على الإنرنت.

ال��ذي تكون فيه  ال��ي��وم  الك�سوف يف  وي��ح��دث 

العام،  خ��الل  �سمالية  نقطة  اأق�سى  يف  ال�سم�س 

ن�سف  يف  ال�سيفي  الن��ق��الب  ب��ا���س��م  وامل��ع��روف��ة 

الكرة ال�سمايل.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���دول ال���ت���ي ت��ق��ع ���س��م��ال خط 

ال�ستواء، فاإن النقالب هو اأطول يوم يف ال�سنة، 

وغالبا ما يتم الحتفال به من خالل م�ساهدة 

�سروق ال�سم�س اأو غروبها.

وتقام مهرجانات النقالب ال�سم�سي يف جبال 

بريينيه، اأو جبال الران�س بني فرن�سا واإ�سبانيا، 

من  اأوجها  يف  ال�سم�س  تكون  التي  الليلة  م�ساء 

كل عام.

املدن  �سكان  يحمل  ال��ظ��الم،  حلول  ومبجرد 

وال��ق��رى ال��ق��ري��ب��ة امل�����س��اع��ل م��ن ���س��ف��وح اجل��ب��ال 

امل��ن��ارات املبنية على ال��ط��راز  لإ���س��اءة ع��دد م��ن 

التقليدي القدمي.

و�سوف ت�سهد خطوط العر�س ال�سمالية 24 

�ساعة من �سوء النهار، مبا يف ذلك مناطق كندا 

وغرينالند والرنويج وال�سويد وفنلندا ورو�سيا.


