
 األمن العام: فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الملك يتبادل التهاني مع أمير 
دولة قطر بمناسبة قرب حلول 

عيد الفطر

الرزاز: نعيد النظر بالعالقة مع 
اسرائيل بكافة أبعادها

االنباط-عمان

ت����ب����ادل ج����ال����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

الثاين مع اأخيه �شمو ال�شيخ متيم 

بن حمد اآل ثاين اأم��ر دول��ة قطر 

قرب  مبنا�شبة  التهاين  ال�شقيقة، 

حلول عيد الفطر ال�شعيد.

دولة  واأم��ر  امللك  جالة  وبحث 

ام�س  هاتفي  ات�شال  خ��ال  قطر، 

املنطقة  يف  ال��ت��ط��ورات  اخل��م��ي�����س، 

مب��ا يف ذل���ك ج��ه��ود م��واج��ه��ة وب��اء 

كورونا.

االنباط-عمان

ق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور عمر 

الرزاز اإن احلكومة كانت تتمنى اأن تكون 

اأخف  احلجر  ومعاير  اأف�شل  الظروف 

يف عيد الفطر لكن الأرقام وبع�س البوؤر 

اأو�شلت  الأخ���رة  ب��الأي��ام  ت�شكلت  التي 

اإىل اجماع على �شرورة اأخذ احلذر، واأن 

ل هوادة يف املعركة �شد فرو�س كورونا 

ك���ون اأق���ل ت�����ش��اه��ل م��ع امل��وؤ���ش��رات يقود 

لتداعيات خطرة جداً

واأ����ش���اف يف ح���وار اأج����راه م��ع��ه مدير 

عام وكالة الأنباء الأردنية برتا الزميل 

على  تعمل  احلكومة  اأن  حجازين  فائق 

وموؤ�شرات  مبعاير  مرتبطة  منظومة 

والقت�شادية  ال�شحية  املعاير  ت�شنف 

الوباء  نهاية  لغاية  خمتلفة  بت�شنيفات 

يعتمد  والن���ت���ق���ال  ال���ع���امل  دول  ك���ل  يف 

ع��ل��ى م��وؤ���ش��رات ك��ع��دد امل�����ش��اب��ن و�شعة 

امل�شت�شفيات والقدرة ال�شتيعابية لها.

 3 ق��ام��ت بتعريف  اأن احل��ك��وم��ة  وب��ن 

فرو�س  م��ع  للتعامل  اأ�شا�شية  م��راح��ل 

كورونا بداأت املرحلة الأوىل بال�شتجابة 

ال��ف��وري��ة والج�����راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت يف 

ثم  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  من  الأوىل  الأ�شابيع 

الن���ت���ق���ال مل��رح��ل��ة ال��ت��ك��ي��ف وال��ت��ك��اف��ل، 

واملرحلة الثالثة التي بداأ العمل بها هي 

مرحلة التعايف واملنعة لاأردن واملراحل 

ب�شكل  ل��ه��ا  امل��اأ���ش�����ش��ة  وي��ت��م  ك��اف��ة مهمة 

�شحيح.

ي��اأت��ي حتت  اأن همة وط��ن  اإىل  ول��ف��ت 

ع���ن���وان ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي، وه��ن��اك 

م��ن��ظ��وم��ة مم���ت���ازة مت ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا، 

فالبنك املركزي اتخذ ت�شهيات.

التفا�صيل �ص »2«

 العضايلة: قرار تعديل إجراءات العيد اضطراري 
وليس ارتجالّيًا

 جابر: تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا 
و11 حالة شفاء

االنباط-عمان

  

اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��وؤون الإع����ام اأجم��د 

اتخذته  ال��ذي  التعديل  اأّن  الع�شايلة،  ع��ودة 

اإج����راءات عيد  ب�شاأن  الأرب��ع��اء،  الأزم���ة  خلّية 

اّتخذه  ا�شطرارّياً،  اأمراً  كان  ال�شعيد،  الفطر 

وزي����ر ال�����ش��ّح��ة وال��ل��ج��ان ال��وب��ائ��ّي��ة يف �شوء 

وارتفاع  اململكة،  يف  الوبائي  الو�شع  تطّورات 

الأّي��ام  خ��ال  ملحوظ  ب�شكل  الإ�شابات  ع��دد 

املا�شية.ولفت الع�شايلة خال اإيجاز �شحفي 

الأزم����ات،  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  يف 

اأم�س اخلمي�س، اإىل الكم الكبر من مطالبات 

احل��ظ��ر خال  اإج����راءات  بت�شديد  امل��واط��ن��ن 

باأن  الأم��ل يحدونا  ك��ان  “لقد  وق��ال:  العيد. 

للتعبر عن  ولنا  لكم  الكاملة  الفر�شة  نتيح 

فرحنا واحتفائنا بالعيد.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

  

جابر  �شعد  ال��دك��ت��ور  ال�شحة  وزي���ر  اأع��ل��ن 

ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   12 ت�شجيل 

لرتفع  اخلمي�س،  ام�س  اململكة،  يف  امل�شتجد 

العدد الإجمايل لاإ�شابات منذ بدء اجلائحة 

اإىل 684.وب����ن ال��دك��ت��ور ج��اب��ر خ��ال اإي��ج��از 

واإدارة  ل���اأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ���ش��ح��ف��ي يف 

التي  اجل��دي��دة،  احل���الت  تفا�شيل  الأزم����ات، 

ال��ن��ح��و الآت������ي: ح��ال��ة ل�شائق  ت���وزع���ت ع��ل��ى 

اجلن�شية،  اأردين  العمري  حدود  على  �شاحنة 

و7 حالت لأردنين قادمن من خارج اململكة 

)5 منهم من دولة الإمارات، و2 من الوليات 

امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة(، وح���ال���ة خم��ال��ط��ة يف 

امل���ف���رق، وح���ال���ة خم��ال��ط��ة ل�شائق  حم��اف��ظ��ة 

�شاحنة يف العا�شمة مت احلظر عليها.

التفا�صيل �ص »3«

 انخفاض قليل على درجات الحرارة

االنباط-عمان

الأر���ش��اد  دائ���رة  تقرير  وبح�شب 

اجلوية، يطراأ انخفا�س قليل على 

درج��ات احل��رارة اليوم اجلمعة، مع 

بقاء الأج��واء حارة وجافة يف اأغلب 

يف  ج��دا  ح��ارة  تبقى  بينما  املناطق، 

بع�س  ظهور  مع  والعقبة،  الأغ���وار 

الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون 

معتدلة  غ��رب��ي��ة  ���ش��م��ال��ي��ة  ال���ري���اح 

وتثر  ف��رتات  على  تن�شط  ال�شرعة 

الغبار يف مناطق البادية.

 وتنح�شر الكتلة الهوائية احلارة 

واجل���اف���ة ع���ن امل��م��ل��ك��ة ال�����ش��ب��ت، اإذ 

ي����ط����راأ ان���خ���ف���ا����س م��ل��م��و���س ع��ل��ى 

ل��ت�����ش��ج��ل �شمن  درج������ات احل�������رارة 

م��ع��دلت��ه��ا الع��ت��ي��ادي��ة م���ع اأج����واء 

املناطق،  معظم  يف  معتدلة  ربيعية 

والعقبة،  الأغ���وار  يف  ن�شبيا  وح���ارة 

وت���ظ���ه���ر غ����ي����وم ع���ل���ى ارت����ف����اع����ات 

خم��ت��ل��ف��ة، وخ�����ال ����ش���اع���ات ال��ل��ي��ل 

تتاأثر اململكة تدريجيا بكتلة هوائية 

باردة ن�شبيا ورطبة، وتتزايد كميات 

الغيوم، وتتهياأ الفر�شة مع �شاعات 

الليل املتاأخرة لهطول زخات خفيفة 

وم���ت���ف���رق���ة م����ن امل����ط����ر يف ���ش��م��ال 

�شمالية  ال���ري���اح  وت���ك���ون  امل��م��ل��ك��ة، 

الغبار  تثر  ال�شرعة  ن�شطة  غربية 

خا�شة يف جنوب و�شرق اململكة.

االنباط - عمان 

 

ام�س  امللكية،  الت�شريفات  رئا�شة  اأ�شدرت 

بعيد  اململكِة  احتفال  حول  باغاً  اخلمي�س، 

ال�شتقال الرابع وال�شبعن، جاَء فيه:

حت��ت��ف��ُل الأ�����ش����رُة الأردن����ي����ُة ال����واح����دُة، يف 

احلايل  اأي��ار  �شهر  من  والع�شرين  اخلام�س 

وال��ذي  وال�شبعن،  الرابع  ال�شتقال  بعيد 

فر�شتها  ا�شتثنائية  ظ���روف  ظ���ّل  يف  ي��اأت��ي 

جائحة كورونا.واإذ نبارك ل�شاحبي اجلالة 

وامللكة  احل�شن،  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

ول�شاحب  اهلل،  حفظهما  ال��ع��ب��داهلل،  ران��ي��ا 

عبداهلل  ب��ن  احل�شن  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 

ولل�شعب  اهلل،  حفظه  ال��ع��ه��د،  ويل  ال��ث��اين، 

الوطنية،  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��ع��زي��ز  الأرديّن 

ف����اإن رئ��ا���ش��ة ال��ت�����ش��ري��ف��ات امل��ل��ك��ي��ة ت��ع��ل��ن اأن 

الحتفالت التي تقام �شنوّياً بهذه املنا�شبة.

التفا�صيل �ص »2«

اجلمعة  29 رم�ضان  1441 هـ  - املوافق    22  اأيار   2020 م - العدد  5342  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك يوجه كلمة متلفزة لألردنيين 
بعيد االستقالل

 منحة إضافية من بنك االستثمار 
األوروبي لتقديم خدمات استشارية 

لدعم المصادر المائية
االنباط-عمان  

الدويل  والتعاون،  التخطيط  وزير  وقع 

بنك  م��ع  الرب�شي،  ع��دن��ان  و���ش��ام  الدكتور 

منحة  اتفاقية  على  الأوروب����ي  ال�شتثمار 

بقيمة  فنية  م�شاعدة  �شكل  على  اإ�شافية 

ت�شل اإىل 2 مليون يورو من مبادرة املنعة 

القت�شادية للبنك.

ام�س  ب��ي��ان �شحفي  ال�����وزارة، يف  وق��ال��ت 

اخل��م��ي�����س، اإن ه����ذه امل��ن��ح��ة ت���اأت���ي ب��ه��دف 

تقدمي خدمات ا�شت�شارية.

 مل�����ش��روع دع���م امل�����ش��ادر امل��ائ��ي��ة يف وادي 

الأردن.

وت�شمل اخلدمات ال�شت�شارية من خال 

الفنية  درا�شة اجل��دوى  اإع��داد  املنحة  هذه 

التف�شيلية  وال��ت�����ش��ام��ي��م  والق��ت�����ش��ادي��ة، 

ووث��ائ��ق ال��ع��ط��اءات، وك��ذل��ك تقييم الآث��ار 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا التغر 

املناخي، وخيارات اإعادة توزيع املوارد املائية 

من الغايات املرتبطة بالري اإىل الإمدادات 

املنزلية. كما وقع على التفاقية وزير املياه 

نيابة  ال�شعود،  اأب��و  رائ��د  املهند�س  وال���ري، 

عن اجلهة امل�شتفيدة )�ُشلطة وادي الأردن( 

من هذه املنحة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

جميع  اأخ�������ذوا  ال���ل���ي���ل،  اأن������ام  ل  اإين  واهلل 

اأبنائي وُيريدون الآن اأ�شغرهم كي يزجوه يف 

ه�شه�س  اأبو  عائلة   .. اإخوته  كبقية  �شجونهم 

هي اإحدى العائات الفل�شطينية التي عانت 

وم���ا زال����ت ت��ع��اين م���ن ان��ت��ه��اك��ات الح��ت��ال 

مبختلف �شيا�شاته الهمجية

 58 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  اأب���و ه�شه�س  اإ���ش��ح��ق 

ي�شتذكر  اخلليل،  يف  ال��ف��ّوار  خميم  من  عاًما 

كيف بداأ ق�شته مع الحتال حينما كان �شاًبا 

يف الثمانينيات، واعتقله الحتال من منزل 

عائلته وزجه يف ال�شجن لعامن

ويقول يقول : الحتال ي�شتهدف العائلة 

منذ �شنوات طويلة، واليوم يحتجز يف �شجونه 

اأربعة من اأبنائي، وُياحق الآن اأ�شغرهم من 

خال �شيا�شة التهديد والوعيد

البكر  جن��ل��ه  ح���ّول  الح��ت��ال  اأن  وي�شيف 

حممود )31 عاًما( لاعتقال الإداري لأربعة 

�شهر  م��ن  اخلام�س  يف  اعُتقل  بعدما  �شهور، 

اأيار/ مايو اجلاري،

ان��ت��ظ��ار  ويف  ل��ط��ف��ل  واأب  م���ت���زّوج  حم��م��ود 

اآخ����ر، وع��ان��ى ���ش��اب��ًق��ا م��ن الع��ت��ق��ال الإداري 

اأن الأم��ر الإداري الأخ��ر هو اخلام�س  حيث 

اأن��ه منذ  اأو ال�شاد�س ل��ه، بح�شب وال��ده واأّك��د 

13 عاًما وهو يحاول اأن يح�شل على �شهادته 

وب�شبب  التمري�س،  يدر�س  فكان  اجلامعية، 

اع��ت��ق��الت��ه امل���ت���ك���ررة، ح����ّول ل��ي��در���س الأدب 

الإجنليزي، واعتقله الحتال قبل �شهر من 

موعد المتحانات

التفا�صيل �ص »5«

 المحّرر أبو هشهش .. زجوا أبناءه األربعة في سجونهم وُيالحقون خامسهم

2

 اإلعالن عن خارطة طريق العودة إلى 
العمل بعد عطلة العيد

 قاضي القضاة يعمم آلية العودة للعمل 
في المحاكم الشرعية

االنباط-عمان

وج����ه وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����ش��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة، 

يف  املنت�شرة  ال��ع��م��ل  م��دي��ري��ات  اإىل  ك��ت��اب��اً 

جميع حمافظات اململكة، ام�س اخلمي�س، 

على  بناًء  العمل  اإىل  ال��ع��ودة  اآلية  يو�شح 

املوؤ�ش�شات  مببا�شرة  ال���وزراء  رئي�س  ق��رار 

من  اعتباراً  اأعمالها  الر�شمية  وال��دوائ��ر 

يوم الثاثاء املوافق 26 اأيار.

واأكد البطاينة، اأن التعميم ت�شمن اأهم 

اإىل العمل  ل��ل��ع��ودة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��رت��ك��زات 

وتقدمي اخلدمات ال�شرورية للمواطنن 

م���ع ���ش��م��ان ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل ال���ي���وم���ي يف 

مديريات الوزارة، واحلفاظ على اإجراءات 

ال�شامة العامة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان  

عمم �شماحة قا�شي الق�شاة، ال�شيخ عبد 

جلميع  اخلمي�س،  ام�س  الربطة،  احلافظ 

يف  للعمل  ال��ع��ودة  اآل��ي��ة  ال�شرعية  امل��ح��اك��م 

بناء  ال����دوام،  و���ش��اع��ات  ال�شرعية  امل��ح��اك��م 

على قرار رئي�س الوزراء مبا�شرة املوؤ�ش�شات 

والدوائر الر�شمية اأعمالها اعتباراً من يوم 

اأي��ار. وج��اء ذل��ك على   26 الثاثاء املوافق 

املحاكم  جميع  تبا�شر  اأول:  الآت��ي:  النحو 

ال�����ش��رع��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف درج���ات���ه���ا اأع��م��ال��ه��ا 

اع��ت��ب��اراً  اخت�شا�شاتها  جميع  يف  كاملعتاد 

ي��وم  ي��ك��ون  اأ-  ث��ان��ي��ا:   .2020/5/26 م���ن 

وموظفي  لق�شاة  ر�شمي  عمل  يوم  ال�شبت 

الق�شايا.

التفا�صيل �ص »2«
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 التربية: صرف المستحقات المالية 
للعاملين على حساب التعليم االضافي

االنباط-عمان

ب�صرف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ب���داأت 

امل�صتحقات املالية للمعلمني العاملني على 

ح�صاب التعليم الإ�صايف للطلبة الأردنيني، 

وامل��ع��ل��م��ني ال��ع��ام��ل��ني يف امل���راك���ز وم��دار���س 

الطلبة ال�صوريني عن �صهر ني�صان 2020.

وقالت اأمني عام الوزارة لل�صوؤون الدارية 

واملالية الدكتورة جنوى قبيالت يف ت�صريح 

اإن ال��وزارة �صلمت  �صحفي ام�س اخلمي�س، 

املالية للبنوك لإيداعها يف  ال�صيكات  اليوم 

ح�صابات املعلمني البنكية

 الصحة: دعم الحكومات المانحة ساهم بتعزيز 
القدرات الوقائية والعالجية لمكافحة كورونا

 وزارة الثقافة: الدولة األردنية 
قامت على االنفتاح والتعددية

االنباط-عمان

قالت وزارة ال�صحة اإن الدعم املقدم من 

احلكومات املانحة �صاهم يف تعزيز القدرات 

ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ف��رو���س 

ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د، ال����ذي ي��ه��دف لتمكني 

م�صتلزمات  ت��وف��ر  م��ن  ال�صحي  ال��ق��ط��اع 

امل�����ص��اري��ع ال�صحية  امل��خ��ت��رات وا���ص��ت��م��رار 

القائمة يف جميع اأنحاء اململكة ومتكينه من 

اأداء اأعماله املطلوبة ملكافحة هذا الوباء من 

جهة.

ب��ي��ان �صحفي ام�س  ال�����وزارة يف  وب��ي��ن��ت 

وال�صقيقة  ال�صديقة  ال���دول  اأن  اخلمي�س، 

ك���ال���ولي���ات امل���ت���ح���دة وال�����دمن�����ارك وك��ن��دا 

منحة  خ�ص�صت  للتنمية،  قطر  و�صندوق 

�صاهمت  ك��م��ا  دولر،  م��الي��ني   10 ب��ق��ي��م��ة 

ح��ك��وم��ت��ا ال����دمن����ارك وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

المركية مببلغ اإ�صايف قيمته 8.7 مليون 

ات��ف��اق��ي��ة م���ت���ع���ددة من  دولر م���ن خ����الل 

املانحني مل�صاعدة الأردن يف برامج �صحية، 

الأزم��ة  ل�صيما فيما يتعلق مبواجهة هذه 

الطارئة.

و�صل  املنحة  ه��ذه  جمموع  اإن  وا�صافت 

اإىل 18.7 مليون دولر.

وا�صارت ال��وزارة يف بيانها اإىل اأن الدول 

املانحة تقدم لالأردن الدعم �صمن اتفاقية 

2018 من  ع��ام  امل��وق��ع��ة  امل�����ص��رتك  التمويل 

خالل “�صندوق الأردن ال�صحي لالجئني” 

والرامج  الو�صائل  الكثر من  وف��ر  ال��ذي 

وامل�صاريع الفعالة لتعزيز املنظومة ال�صحية 

لدى ال�صكان وتعزيز القدرات احلكومية يف 

القطاع ال�صحي يف اململكة.

االنباط-عمان

الأوىل  البدايات  اإن  الثقافة،  وزارة  قالت 

لتاأ�صي�س الدولة الأردنية ت�صر اإىل قيام كيانها 

ال�صيا�صي والجتماعي على ركنني اأ�صا�صيني، 

هما الن��ف��ت��اح وال��ت��ع��ددي��ة، وت��دل��ن��ا الأدب��ي��ات 

على اأن املكونات الأوىل لالجتماع املديني يف 

ال��دول��ة الأردن��ي��ة قد تكون من ن�صيج متنوع 

مثل العديد من الأط��ي��اف التي اأقامت على 

الأر���س الأردنية، واندجمت يف بوتقة واحدة 

بلورت الهوية الأردنية.

كما تكونت من امل�صلمني وامل�صيحيني وعدد 

القومية  والعرقيات  الدينية  الطوائف  من 

م���ن احليوية  ن��وع��ا  اأ���ص��ف��ت  ال��ت��ي  املختلفة 

ك��ل جمموعة  اأهمية  واأب����رزت  املجتمع،  على 

مبا متتاز من ثقافة خا�صة وع���ادات وفنون 

الأردن  ي��ع��ط��ي  �صعبي  وم������وروث  وط��ق��و���س 

�صورته الزاهية.

اليوم  ال���وزارة يف بيان مبنا�صبة  واأ�صافت 

ال��ع��امل��ي للتنوع ال��ث��ق��ايف ال���ذي ���ص��ادف ام�س 

الأردن���ي���ة ظلت يف كل  ال��دول��ة  اأن  اخلمي�س، 

م��راح��ل��ه��ا وف��ي��ة اإىل ه����ذا ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��دد 

والنفتاح يف اإطار هويتها العربية الإ�صالمية 

املجتمع  ق���وة  لتحقيق  الإن�����ص��ان��ي��ة  ونزعتها 

واحل�صاري  التاريخي  العمق  من  م�صتفيدة 

مبقارباتها الجتماعية والثقافية وال�صيا�صية. 

فقد  التاأ�صي�صية،  ال��ب��داي��ات  تلك  اإط����ار  ويف 

كر�صت الدولة الأردنية التي تدخل مئويتها 

الثانية فكرة التنوع الثقايف ال��ذي يقوم على 

احرتام التعدد والختالف مقدرة ما تقدمه 

الثقافات الأخ���رى من قيم م�صافة لالآخر، 

ولإميانها بالوحدة يف اإطار التنوع.

واأ�صارت اإىل اأن مفهوم الثقافة ل يتحدد 

ب��امل��ع��ارف وامل��ع��ل��وم��ات، واإمن�����ا ي�صتمل على 

واملو�صيقى،  والفنون،  الجتماعية،  ال��ع��ادات 

وال��ل��غ��ة، وع����ادات ال��ط��ع��ام، والأزي�����اء واأمن���اط 

العي�س والدين وغرها من الأمناط امل�صرتكة 

التي تنعك�س يف ال�صلوك والتفاعل الإن�صاين 

وت��ع��ر يف ال��وق��ت نف�صه ع��ن ه��وي��ة املجتمع 

اجلمعية. واإذا كان مفهوم الثقافة ي�صر اإىل 

اأنها جمموعة اخل�صائ�س املوجودة عند فئة 

بالعديد  وال��ت��ي تخت�س  ال��ن��ا���س  م��ن  معينة 

والتقاليد  والدينية  العلمية  امل��ج��الت  م��ن 

من  جمموعة  على  وت�صتمل  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

واملالب�س،  الطعام،  مثل:  واملفاهيم  املجالت 

واللغة، والفنون، فاإن التنوع الثقايف ي�صر اإىل 

التي  واملتعددة  املختلفة  الثقافات  جمموعة 

ترثي الن�صيج الجتماعي بعدد من املكونات 

التي متنح املجتمع حيوته وقوته.

واأو����ص���ح���ت ال�������وزارة اأن ف��ك��رة اله��ت��م��ام 

تلك  اإب����راز  عند  تتوقف  ل  ال��ث��ق��ايف  بالتنوع 

ال��ظ��اه��رة وح�����ص��ب، ب��ل ت��ت��اأت��ى م��ن حمايتها 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة يف الإط������ار ال��ع��ام 

للهوية اجلامعة بو�صفها اأ�صا�صا لقوة الدولة، 

واحلفاظ  احل��ي��اة  ل�صتمرار  مهمة  وق��اع��دة 

على الأن���واع والنظم الإيكولوجية املختلفة، 

لأن احلفاظ على الثقافات الأ�صلية املتنوعة 

يف البيئات املختلفة قد يكون باأهمية وجود 

اجلن�س الب�صري نف�صه. لقد متثلت البدايات 

التاأ�صي�صية للدولة الأردنية على هذا ال�صكل 

ب���اإزاء  ال��ق��وة  ال���ذي منحها  املتنوع  املجتمعي 

املنطقة  واجهتها  ال��ت��ي  التحديات  خمتلف 

بالطاقات  ذل��ك  ك��ل  تتجاوز  اأن  وا�صتطاعت 

التي مينحها تنوع ن�صيجها. وقد داأبت وزارة 

الثقافة �صنويا على الحتفال باليوم العاملي 

ل���رتاث الأ���ص��ي��ل يف  ال��ث��ق��ايف لتعزيز  للتنوع 

اإق��ام��ة  النا�صئة م��ن خ��الل  نفو�س الأج��ي��ال 

مهرجان التنوع الثقايف يف عمان اأو يف اأحدى 

املحافظات، ولقد حالت ظروف وباء فايرو�س 

كورونا امل�صتجد دون اإقامة هذه الحتفالت 

للعام احلايل.

واكدت الوزارة ان الردن ملتزم باإثراء قيم 

التنوع الثقايف وحمايته.

االنباط-عمان

اأمر  بتنفيذ  العام  الأم��ن  مديرية  ب��داأت 

وامل��ت��ع��ل��ق   ،2020 ل�����ص��ن��ة   )12( رق���م  ال���دف���اع 

ب�����ص��ب��ط امل���رك���ب���ات امل��خ��ال��ف��ة اأث����ن����اء حظر 

التجّول وحجزها ملدة 30 يوماً.

مديرية  با�صم  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

الأم�����ن ال���ع���ام يف ت�����ص��ري��ح اإن����ه ب��اإم��ك��ان اأي 

اأوام��ر  ملخالفتها  مركبته  حجز  مت  �صخ�س 

ال�����دف�����اع ا����ص���ت���الم م���رك���ب���ت���ه ب���ع���د ت�����ص��دي��د 

حظر  اأم��ر  خمالفة  على  املرتتِّبة  الغرامات 

ال��ت��ج��ّول وال��ت��ن��ق��ل، بغ�س ال��ن��ظ��ر ع��ن م��دة 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى فك  اأن  اإىل  ح��ج��زه��ا، م�����ص��را 

حجز املركبات �صي�صتمر لغاية ام�س ولغاية 

�صي�صتانف فك  العا�صرة م�صاء فيما  ال�صاعة 

احلجز بعد عيد الفطر ال�صعيد .

وكان وزير الدولة ل�صوؤون الإعالم اأعلن 

اأم�س عن �صدور اأمر الدفاع رقم )12( ل�صنة 

2020، والذي يت�صّمن اأول: تعديل العقوبة 

الواردة يف اأمر الدفاع رقم )3( املقررة بحّق 

م��ن ي��خ��ال��ف ق���رار ح��ظ��ر ت��ن��ّق��ل الأ���ص��خ��ا���س 

وجت����وال����ه����م يف ج���م���ي���ع م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة، 

ال�صادرة مبقت�صاه لت�صبح على  والبالغات 

 100 1- غ��رام��ة ل تقل ع��ن  ال��ت��ايل:  النحو 

كانت  اإذا  دي��ن��ار،   500 على  ت��زي��د  ول  دي��ن��ار 

اإذا  امل��الح��ق��ة  تتم  ول  م���رة،  لأول  املخالفة 

قام املخالف بدفع احلّد الأدنى من الغرامة 

خالل اأ�صبوع من تاريخ وقوع املخالفة.

2- غرامة ل تقل عن 200 دينار ول تزيد 

على 1000 دينار يف حال التكرار.

ث���ان���ي���اً: ي��ت��م ���ص��ب��ط امل���رك���ب���ة امل��خ��ال��ف��ة 

التجّول  حظر  اأثناء  م��رة  لأول  امل�صتخدمة 

م���دة 30 ي���وم���اً، وي��ج��وز ب��ق��رار م��ن امل��رج��ع 

قيام  بعد  امل�صبوطة  املركبة  اإع��ادة  املخت�ّس 

املخاِلف بتقدمي ما يثبت ت�صديد الغرامات 

التجول  حظر  اأم���ر  خمالفة  على  امل��رتت��ب��ة 

والتنقل، وتقدمي تعّهد �صخ�صي من مالك 

تكرار  بعدم  املخالف  ال�صخ�س  اأو  للمركبة 

اأج��ور  دف��ع  يثبت  اإي�صال  وتقدمي  املخالفة، 

نقلها اأو اأجور الحتفاظ بها اإن وجدت.

 األمن العام: فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات

االنباط-عمان

اأ����ص���درت رئ��ا���ص��ة ال��ت�����ص��ري��ف��ات امل��ل��ك��ي��ة، 

ام�������س اخل��م��ي�����س، ب���الغ���اً ح����ول اح��ت��ف��ال 

اململكِة بعيد ال�صتقالل الرابع وال�صبعني، 

جاَء فيه:

ال��واح��دُة، يف  حتتفُل الأ���ص��رُة الأردن��ي��ُة 

اخلام�س والع�صرين من �صهر اأيار احلايل 

بعيد ال�صتقالل الرابع وال�صبعني، والذي 

فر�صتها  ا�صتثنائية  ظ��روف  ظ��ّل  يف  ياأتي 

جائحة كورونا.

امل��ل��ك  ل�����ص��اح��ب��ي اجل���الل���ة  ن���ب���ارك  واإذ 

رانيا  وامللكة  ابن احل�صني،  الثاين  عبداهلل 

العبداهلل، حفظهما اهلل، ول�صاحب ال�صمو 

امللكي الأمر احل�صني بن عبداهلل الثاين، 

الأرديّن  ولل�صعب  اهلل،  العهد، حفظه  ويل 

العزيز بهذه املنا�صبة الوطنية، فاإن رئا�صة 

الحتفالت  اأن  تعلن  امللكية  الت�صريفات 

�صتقت�صر  املنا�صبة  بهذه  �صنوّياً  تقام  التي 

العام على فعاليات حمدودة، �صيغيب  هذا 

الأردنيون  داأب  التي  التقاليد  بع�س  عنها 

على م�صاهدتها خالل �صنوات م�صت.

الها�صمية  اجل��الل��ة  �صاحب  و�صيوجه 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني املعظم، 

حفظه اهلل، كلمًة متلفزة لالأردنيني بهذه 

�صمن  العامر،  رغ��دان  ق�صر  من  املنا�صبة 

م���را����ص���َم خم��ت�����ص��رٍة. و���ص��ُي��ك��ت��ف��ى ب��اإق��ام��ة 

ف��ع��ال��ي��ات م��رئ��ي��ة، ُت��ن��ق��ل ل��الأردن��ي��ني عر 

املحلّية. التلفزة  �صا�صات 

االنباط-عمان

عمم �صماحة قا�صي الق�صاة، ال�صيخ عبد 

جلميع  اخلمي�س،  ام�س  ال��رب��ط��ة،  احل��اف��ظ 

امل��ح��اك��م ال�����ص��رع��ي��ة اآل��ي��ة ال���ع���ودة للعمل يف 

امل��ح��اك��م ال�����ص��رع��ي��ة و���ص��اع��ات ال������دوام، بناء 

على قرار رئي�س ال��وزراء مبا�صرة املوؤ�ص�صات 

والدوائر الر�صمية اأعمالها اعتباراً من يوم 

الثالثاء املوافق 26 اأيار.

وجاء ذلك على النحو الآتي: اأول: تبا�صر 

درجاتها  مبختلف  ال�صرعية  املحاكم  جميع 

اخت�صا�صاتها  جميع  يف  ك��امل��ع��ت��اد  اأع��م��ال��ه��ا 

اعتباراً من 2020/5/26.

ث��ان��ي��ا: اأ- ي��ك��ون ي���وم ال�����ص��ب��ت ي���وم عمل 

ر�صمي لق�صاة وموظفي الق�صايا اعتبارا من 

ال�صبت  ي��وم  دوام  نهاية  وحتى   2020/5/30

2020/7/4 لنظر الق�صايا التي توؤجل لهذا 

بتن�صيق  ك��ل حمكمة  رئ��ي�����س  وي��ق��وم  ال��ي��وم، 

العمل بني اأ�صحاب الف�صيلة وتكليف العدد 

نظر  اأع��م��ال  لت�صير  املوظفني  م��ن  ال���الزم 

الق�صايا وباحلد الأدنى الالزم يف هذا اليوم.

يف  ال�صبت  ي��وم  ال���دوام  �صاعات  تكون  ب- 

كافة حماكم اململكة التي تنظر الق�صايا من 

ال�صاعة التا�صعة وحتى الثالثة بعد الظهر.

ال�صرعية  عمان  حمكمة  با�صتثناء  ثالثا: 

الق�صايا تعتر الق�صايا املحدد لها مواعيد 

ولغاية   2020/3/16 الفرتة من  لنظرها يف 

امل��واع��ي��د  اإىل  ح��ك��م��اً  م��وؤج��ل��ة   2020/5/21

امل��رف��ق وتتخذ املحاكم  امل��ح��ددة يف اجل���دول 

القرارات الق�صائية مبا يتوافق مع اجلدول 

الأ�صاتذة  على  للتي�صر  وذل��ك  اإل��ي��ه،  امل�صار 

املحامني واخل�صوم ملعرفة مواعيد جل�صات 

اأثناء  انعقادها  م��ق��رراً  ك��ان  التي  ق�صاياهم 

فرتة تعطيل املحاكم ال�صرعية.

راب�����ع�����ا: ي������رتك ل���ك���ل حم���ك���م���ة ووف����ق����اً 

لالإجراءات املعتادة تقدير النظر يف الطلبات 

والأمور امل�صتعجلة.

واملواعيد  املدد  �صريان  ي�صتكمل  خام�صا: 

مبوجب   2020/3/18 ت��اري��خ  م��ن  امل��وق��وف��ة 

ال�صادر   2020 ل�صنة   )5( رق��م  ال��دف��اع  اأم���ر 

مبقت�صى اأحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�صنة 

1992، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/5/26 

مبا�صرة  ال���وزراء  رئي�س  ق��رار  �صريان  تاريخ 

اأعمالها �صنداً  الر�صمية  املوؤ�ص�صات والدوائر 

اأم��ر  م��ن  اأوًل  البند  م��ن  اخلام�صة  للفقرة 

الدفاع رقم )5( امل�صار اإليه اأعاله.

�صاد�صا: تراعي املحكمة معاير ال�صالمة 

فيها  مب��ا  املحكمة  م��راف��ق  جميع  يف  العامة 

ق���اع���ات امل��ح��اك��م��ة م���ن ح��ي��ث حت���دي���د ع��دد 

احل�������ص���ور يف م���راف���ق امل��ح��ك��م��ة وال��ت��ب��اع��د 

اجل�صدي واللتزام بلب�س الكمامة والقفازات 

واإغ������الق ال��ب��وف��ي��ه��ات وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى منع 

التدخني يف مباين املحاكم وعدم ال�صماح ملن 

لي�س له جل�صات اأو معامالت يف املحاكم من 

دخول مبنى املحاكم واملكوث فيها.

����ص���اب���ع���ا: ت����راع����ي امل��ح��ك��م��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات 

الواردة يف الدليل الإر�صادي للعودة للعمل 

ال����وزراء وع��م��م��ه على  اأق���ره جمل�س  ال���ذي 

ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ر���ص��م��ي��ة وخ��ارط��ة 

ط��ري��ق ال���ع���ودة ل��ل��ع��م��ل ال�����ص��ادر ع���ن ه��ذه 

ال���دائ���رة امل��ن��ب��ث��ق ع���ن ال��دل��ي��ل الإر����ص���ادي 

امل����ذك����ور وال�������ذي ���ص��ي��ت��م ت����زوي����د امل��ح��اك��م 

ب���ه اإل��ك��رتون��ي��اً ع���ر ال���ري���د الإل���ك���رتوين 

اخلا�س بكل حمكمة.

ث��ام��ن��ا: ب��خ�����ص��و���س امل��ح��اك��م ال�����ص��رع��ي��ة 

ال��دوام  �صاعات  مت��دد  التالية:  البتدائية 

ناعور،  �صويلح،  اخلام�صة:)  لل�صاعة  فيها 

ال�صونة  كنانه،  بني  الرمثا،الكورة،  �صحاب، 

الر�صيفة،  عبيد،  بني  عجلون،  ال�صمالية، 

ال�������ص���ل���ط، دي����رع����ال، ال�������ص���ون���ة اجل��ن��وب��ي��ة، 

الطفيلة،  م��ع��ان،  امل���زار اجل��ن��وب��ي،  ال��ك��رك، 

م���اأدب���ا، ال��ع��ق��ب��ة، ج���ر����س(، وي��ن��ظ��م ال��ع��م��ل 

الفرتة  التايل:تخ�ص�س  النحو  على  فيها 

لأعمال   12-  8.30 ال�صاعة  من  ال�صباحية 

ال�صاعة  من  الفرتة  وتخ�ص�س  التوثيقات، 

)12 ظهرا( ولغاية ال�صاعة )اخلام�صة بعد 

تاريخ  وذلك حتى  الق�صايا  لنظر   ) الظهر 

الق�صايا  تاأجيل  جلدول  ووفقا   2020/7/7

امل�صار اإليه يف البند )3(.

ت��ا���ص��ع��ا: ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ح��ك��م��ة ع��م��ان 

ال�����ص��رع��ي��ة ال��ق�����ص��اي��ا ي��ع��ت��م��د ل��ه��ا ج���دول 

ت��اأج��ي��الت خ��ا���س ل��ل��ق�����ص��اي��ا، وذل����ك ن��ظ��را 

اجلديد  للمبنى  املحكمة  انتقال  لإجراءات 

ال���واق���ع يف ����ص���ارع ال�����ص��ه��ي��د م��ق��اب��ل ���ص��رح 

ال�صهيد بناية رقم ) 103 (.

مبتابعة  املحاكم  روؤ���ص��اء  يكلف  عا�صرا: 

وتقيد  اأع���اله  امل��ذك��ورة  الإج�����راءات  تنفيذ 

املوظفني واملراجعني بها.

االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ع��م��ر 

اأن تكون  تتمنى  اإن احلكومة كانت  ال��رزاز 

ال��ظ��روف اأف�����ص��ل وم��ع��اي��ر احل��ج��ر اأخ��ف 

البوؤر  الأرق��ام وبع�س  الفطر لكن  يف عيد 

اإىل  اأو�صلت  الأخ��رة  بالأيام  ت�صكلت  التي 

اج��م��اع على ���ص��رورة اأخ���ذ احل���ذر، واأن ل 

هوادة يف املعركة �صد فرو�س كورونا كون 

لتداعيات  يقود  املوؤ�صرات  مع  ت�صاهل  اأق��ل 

خطرة جداً

واأ�صاف يف حوار اأج��راه معه مدير عام 

فائق  الزميل  برتا  الأردنية  الأنباء  وكالة 

حجازين اأن احلكومة تعمل على منظومة 

ت�صنف  وم����وؤ�����ص����رات  م��رت��ب��ط��ة مب��ع��اي��ر 

املعاير ال�صحية والقت�صادية بت�صنيفات 

ال��وب��اء يف ك��ل دول  ن��ه��اي��ة  ل��غ��اي��ة  خمتلفة 

ال��ع��امل والن��ت��ق��ال يعتمد ع��ل��ى م��وؤ���ص��رات 

كعدد امل�صابني و�صعة امل�صت�صفيات والقدرة 

ال�صتيعابية لها.

وب���ني اأن احل��ك��وم��ة ق��ام��ت ب��ت��ع��ري��ف 3 

م���راح���ل اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ف��رو���س 

بال�صتجابة  الأوىل  املرحلة  ب��داأت  كورونا 

ال���ف���وري���ة والج���������راءات ال���ت���ي ات���خ���ذت يف 

ك���ورون���ا، ثم  اأزم����ة  الأ���ص��اب��ي��ع الأوىل م��ن 

الن����ت����ق����ال مل���رح���ل���ة ال��ت��ك��ي��ف وال���ت���ك���اف���ل، 

هي  بها  العمل  ب��داأ  التي  الثالثة  واملرحلة 

وامل��راح��ل  ل���الأردن  واملنعة  التعايف  مرحلة 

ك���اف���ة م��ه��م��ة وي���ت���م امل��اأ���ص�����ص��ة ل��ه��ا ب�صكل 

�صحيح.

ي���اأت���ي حتت  ه��م��ة وط���ن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ع����ن����وان ال���ت���ك���اف���ل الج���ت���م���اع���ي، وه���ن���اك 

منظومة ممتازة مت البناء عليها، فالبنك 

امل���رك���زي ات��خ��ذ ت�����ص��ه��ي��الت ل��دف��ع روات���ب 

األ����ف   25 ال�������ص���رك���ات وح�������ص���ل  م���وظ���ف���ي 

الت�صهيالت،  موظف على رواتبه من هذه 

فيما و���ص��ل ال�����ص��م��ان الج��ت��م��اع��ي ل��� 170 

ع��ام��ل م��ي��اوم��ة وع��ام��ل حل�صابه اخل��ا���س، 

و���ص��ن��ادي��ق ه��م��ة وط���ن وامل��ع��ون��ة الوطنية 

و�صندوق الزكاة و�صل لأكرث من 391 األف 

اأ�صرة، مبعدل 586 األف اأ�صرة ومبعدل 2.5 

مليون فرد.

واأ�صار اإىل اأن �صندوق همة وطن ميتلك 

3 ح�����ص��اب��ات ���ص��ن��دوق ل��ل��ت��رع��ات ال��ك��رى 

وح�����ص��اب اخل����ر ال�����ذي ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ان��ب 

الج��ت��م��اع��ي وال���ت���داع���ي���ات الق��ت�����ص��ادي��ة 

لكورونا واحل�صاب ال�صحي.

ك��ورون��ا  ب��اأزم��ة  “امللفت  اأن  على  و���ص��دد 

ال���ت���داع���ي���ات ال��ع��امل��ي��ة وان��ك��م��ا���ص��ه ع��امل��ي��اً 

وت���ق���دي���رات ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل اأن 

الأردين  القت�صاد  يف  النكما�س  ي���رتاوح 

بني 3.4 اإىل 3.7%، ما يعني �صرورة اعادة 

النظر بالكثر من الأمور كاأنظمة التكافل 

حلماية الأ�صر والأفراد الأ�صعف، والبحث 

اأث��ب��ت نف�صه يف عدة  ع��ن ف��ر���س، ف����الأردن 

قطاعات اأهمها قطاع الأدوية وامل�صتلزمات 

والت�صنيع  الزراعة  قطاع  واأهمية  الطبية 

ال���زراع���ي، وق��درت��ن��ا ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�����ص��ادر 

املحلية  امل�����ص��ادر  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  الطاقة 

وه�����ي ت����اأت����ي ����ص���م���ن ع����ن����وان امل����زي����د م��ن 

تفعيله  وك���ان يجب  ال���ذات  الع��ت��م��اد على 

3 جل��ان من  ب��راجم��ي وه��ن��اك  الآن ب�صكل 

القطاع اخلا�س تعمل على هذه القطاعات 

والقطاعات الرائدة«.

ق��رارات  اأبلى  ال�صحي  القطاع  اأن  واأك��د 

ح�صنة يف خمتلف الأ�صعدة.

وق���ال ال����رزاز اإن ج��الل��ة امل��ل��ك عبداهلل 

الثاين كان حا�صماً ووا�صحاً يف ت�صريحاته 

اأكد  فجاللته  الأملانية،  �صبيغل  دير  ملجلة 

الثوابت الوطنية التي يكررها يف خمتلف 

امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ب��اأن��ه دون احل��ل ال��ع��ادل 

احلديث  ينبغي  ل  الفل�صطينية  للق�صية 

عن ال�صالم.

واأ����ص���اف اأن ه��ن��اك ن��ي��ة ل���دى الح��ت��الل 

ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ظ�����روف ان�����ص��غ��ال ال��ع��امل 

بجائحة كورونا وبعد النتخابات ال�صرائيلية 

التي تعرثت م��رارا وتكراراً لتخاذ اج��راءات 

اأحادية اجلانب على اأر�س الواقع.

ب��الج��راءات  يقبل  ل��ن  الأردن  اأن  وب��ني 

اأحادية اجلانب و�صيكون هناك اعادة نظر 

دون  اأبعادها  بكافة  ا�صرائيل  مع  بالعالقة 

ت�صرع اأو ا�صتباق لالأمور.

ت��ت��ح��م��ل دول  اأن  و����ص���دد ع��ل��ى ����ص���رورة 

العامل مل�صوؤوليتها، معربا عن اأملع بت�صكل 

م��وق��ف ع��رب��ي م��وح��د �صد ق���رارات ال�صم 

ال��دويل  املجتمع  ي��ق��وم  واأن  ال�صرائيلية، 

ب���واج���ب���ه حل���م���اي���ة ال�������ص���الم يف امل��ن��ط��ق��ة 

والعامل.

اجلمعة  2020/05/22

 الملك يوجه كلمة متلفزة لألردنيين بعيد االستقالل

 قاضي القضاة يعمم آلية العودة للعمل في المحاكم الشرعية

الرزاز: نعيد النظر بالعالقة مع اسرائيل بكافة أبعادها
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 االنباط-عمان 

اأظهرت نتائج م�سحني �سريعني اأجراهما برنامج الأمم املتحدة 

�لإمنائي يف �لأردن �أن جائحة كورنا و�إجر�ء�ت �حلظر كان لها �آثار 

كبرية على حياة �ملو�طنني و�شبل معي�شتهم.

ب��ي��ان �شحفي �م�س  �لإمن��ائ��ي يف  �مل��ت��ح��دة  ب��رن��ام��ج �لأمم  وق���ال 

�خلمي�س �نه مت تقييم �لأثر �ل�شريع �أثناء �إجر�ء�ت �حلظر خالل 

�لفرتة من �أو�خر �شهر ني�شان وحتى �أو�ئل �يار من �لعام �جلاري، 

جميع  م��ن  م��و�ط��ًن��ا   12048 �شملت  عينة  ع��ل��ى  �لأول  و����ش��ت��ن��د 

�أنحاء �لأردن و��شتكمل بتقييم �آخر لعينة �شمت 1648 �أ�شرة من 

�لعائالت “�لأكرث �شعًفا«.

و�أ�شاف �لبيان، يف حني يو��شل �لأردن جهوده للحد من �نت�شار 

هذه  مل��و�ج��ه��ة  �حلكومية  �ل��ت��د�ب��ري  يف  ثقة  �شمن  ك��ورون��ا  جائحة 

�لأردن  �أنحاء  جميع  يف  �لأ�شر  على  �لأزم��ة  تاأثري  �أن  �ل  �جلائحة، 

كان كبري�.

و�أكدت �ملمثل �ملقيم لربنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي �شارة فريير 

�ل�شيا�شات  ل�شانعي  مهمة  نتائج  يقدمان  �مل�شحني  �أن  �أوليفيال 

�ن  �ىل  �ل�شتجابة، لفتة  تد�بري  و�شع  �أثناء  �لتنمويني  و�ل�شركاء 

وتوزيعها  �ملت�شررة  �لأ���ش��ر  ماهية  ح��ول  �أعمق  لفهم  حاجة  هناك 

�شعفا  �لأكرث  �لنا�س  �إىل  �مل�شاعدة  و�شول  ل�شمان  تاأثرها  وكيفية 

و�حتياجا.

و�أ�شافت، من �ملقلق �أن ن�شبة كبرية من �لأ�شر من جميع �أنحاء 

�جلائحة  لهذه  نتيجة  و�جتماعيا  �قت�شاديا  ب�شدة  تاأثرت  �لأردن 

�لتي مل يقت�شر تاأثريها على �لأ�شر �لأكرث �شعفا وه�شا�شة.

و�ظهرت �لنتائج �ن ما ن�شبته 85 باملائة من عينة �لأ�شر �لأكرث 

�شعفاً و�جهت �شعوبات يف تلبية �لحتياجات �لأ�شا�شية مثل �لغذ�ء 

ما  مقابل  �لأزم���ة،  م��ن  �لأوىل  �لقليلة  �لأ�شابيع  خ��الل  و�لإي��ج��ار 

ن�شبته 75 باملئة من �لعينة �لعامة.

�لأ�شر  من  فقط  باملئة   7 �ن  �لنتائج  بينت  �لعمل،  ناحية  ومن 

قبل” فيما  من  كان  “كما  يعملون  كانو�  �لأردن  �أنحاء  جميع  من 

فيما  عميق،  ب�شكل  ت��اأث��رت  معي�شتهم  �شبل  �أن  �إىل  ن�شفهم  �أ���ش��ار 

و�شلت �لن�شبة بني عينة �لأ�شر �لأكرث �شعفاً �ىل 68 باملئة.

و�أو�شح �لبيان �ن كون �لأ�شر �مل�شتهدفة من فئة �لدخل �ملتدين 

�أف��اد  حيث  لديها،  �ملالية  �مل���و�رد  �شح  م��ع  �لتعامل  عليها  ك��ان  فقد 

فقط  لديها  �أن  �مل�شح  يف  �مل�شاركة  �شعفاً  �لأك��رث  �لأ���ش��ر  عينة  ثلثا 

�لعينة  �شمن  باملئة   66 �لن�شبة  بلغت  حني  يف  لأ�شبوع،  يكفيها  ما 

�لعامة، ما ي�شلط �ل�شوء على م�شتويات �لدخار �ملنخف�شة للغاية 

لدى تلك �لأ�شر وقلة مرونة �لدخل عند �لعديد منها.

�ملو�د  �أ�شعار  وعلى �لرغم من �جلهود �حلكومية لل�شيطرة على 

�لغذ�ئية، �أفاد حو�يل ن�شف �مل�شاركني باأنهم �شعرو� �أن �أ�شعار �ملو�د 

�أنهم  منهم  �ل��ع��دي��د  ق��ال  فيما  ملحوظ  ب�شكل  �رت��ف��ع��ت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

و�جهو� حتديات يف �حل�شول على �لرعاية �ل�شحية �لأ�شا�شية.

بجائحة  وت��اأث��ر�  �لعاملي  �ل�شعيد  وع��ل��ى  �ن��ه  �ىل  �لبيان  و����ش��ار 

 2020 عام  يف  �لعاملي  �لقت�شاد  يتقل�س  �أن  �ملتوقع  فمن  كورونا 

5ر8  بنحو  ت��ق��در  �إج��م��ال��ي��ة  خ�شائر  م�شبباً  ب��امل��ائ��ة  2ر3  بن�شبة 

�ملكا�شب  م��ن  ���ش��ن��و�ت  �أرب����ع  ح���و�يل  �شيمحو  م��ا   - دولر  ت��ري��ل��ي��ون 

�مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أج���رت���ه  �ق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت، بح�شب حت��ل��ي��ل 

ملنت�شف �لعام.

�لتنمية  موؤ�شر  �أن  من  �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  وح��ذر 

�لتعليم  م�شتويات  من  كمزيج  قيا�شه  يتم  �ل��ذي  �لعاملي،  �لب�شرية 

و�ل�شحة و�ملعي�شة يف �لعامل، قد ينخف�س هذ� �لعام لأول مرة منذ 

لهذه  �مل�شرتك  �لتاأثري  ي�شري  حيث   1990 ع��ام  يف  �ملفهوم  ط��رح 

�ل�شدمات �إىل �أكرب تر�جع يف �لتنمية �لب�شرية على �لإطالق.

لتخفيف  متدرج  نهج  و�تباع  �لقت�شاد  �نفتاح  وم��ع  �لأردن  ويف 

�إجر�ء�ت �لإغالق، �أ�شبحت بع�س �لتحديات �أقل �شدة لكن غالبية 

لها  �شيكون  ك��ورون��ا  �أزم���ة  �أن  م��ن  قلقهم  ع��ن  �أع��رب��و�  �مل�شتجيبني 

�أرباع  �أكرث من ثالثة  تاأثري طويل �ملدى على �شبل عي�شهم. وقال 

على  ل��الأزم��ة  �لأج���ل  �لطويل  �لأث���ر  م��ن  يخ�شون  �نهم  �مل�شاركني 

م�شتويات دخلهم و�شبل عي�شهم.

�أج��ر�ه��ا  �مل�����ش��ح��ان ك��ج��زء م��ن �شل�شلة م�����ش��وح��ات  وي���اأت���ي ه���ذ�ن 

�آثار �لأزمة حيث �شت�شدر  برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي لدر��شة 

�لدولية  �لعمل  منظمة  مع  بال�شر�كة  �لقادم  �ل�شهر  �أخ��رى  در��شة 

ب�شاأن تاأثري �أزمة كورونا على �ل�شركات.

�لإمن���ائ���ي لإج�����ر�ء تقييم  �مل��ت��ح��دة  ب��رن��ام��ج �لأمم  ي��ن��وي  ك��م��ا 

�لكلي  �حل��ظ��ر  بعد  م��ا  �ل��ف��رتة  يف  �مل��و�ط��ن��ني  تكيف  كيفية  ملتابعة 

�لتي  �ل�شتجابة  و�إج����ر�ء�ت  ت��د�ب��ري  ح��ول  �آر�ئ��ه��م  على  و�حل�شول 

تطرحها �حلكومة بال�شر�كة مع منظمات �لأمم �ملتحدة و�ل�شركاء 

�لتنمويني يف حزير�ن �لقادم.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يطلق نتائج مسحين ألثر كورونا على األسر االردنية

 منحة إضافية من بنك االستثمار األوروبي 
لتقديم خدمات استشارية لدعم المصادر المائية

 التربية تعمم إجراءات استكمال الفصل 
الدراسي الثاني واستقبال العام الجديد

االنباط-عمان

وق����ع وزي�����ر �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل���ت���ع���اون، 

�لدويل �لدكتور و�شام عدنان �لرب�شي، 

م���ع ب��ن��ك �ل���ش��ت��ث��م��ار �لأوروب���������ي ع��ل��ى 

�ت��ف��اق��ي��ة م��ن��ح��ة �إ����ش���اف���ي���ة ع��ل��ى ���ش��ك��ل 

�إىل  ت�������ش���ل  ب���ق���ي���م���ة  م�������ش���اع���دة ف���ن���ي���ة 

م���ل���ي���ون ي������ورو م����ن م����ب����ادرة �مل��ن��ع��ة   2
للبنك. �لقت�شادية 

وقالت �لوز�رة، يف بيان �شحفي �م�س 

بهدف  ت��اأت��ي  �ملنحة  ه��ذه  �إن  �خلمي�س، 

دعم  مل�شروع  ��شت�شارية  خدمات  تقدمي 

�مل�شادر �ملائية يف و�دي �لأردن.

وت�������ش���م���ل �خل�����دم�����ات �ل����ش���ت�������ش���اري���ة 

م���ن خ���الل ه���ذه �مل��ن��ح��ة �إع�����د�د در����ش��ة 

�جل����������دوى �ل���ف���ن���ي���ة و�لق����ت���������ش����ادي����ة، 

و�ل���ت�������ش���ام���ي���م �ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ووث����ائ����ق 

�لعطاء�ت، وكذلك تقييم �لآثار �لبيئية 

�ملناخي،  �لتغري  فيها  مبا  و�لجتماعية 

�ملائية من  �إعادة توزيع �ملو�رد  وخيار�ت 

�لإمد�د�ت  �إىل  بالري  �ملرتبطة  �لغايات 

�مل���ن���زل���ي���ة. ك���م���ا وق�����ع ع���ل���ى �لت��ف��اق��ي��ة 

�أب��و  �مل��ي��اه و�ل���ري، �ملهند�س ر�ئ���د  وزي���ر 

�مل�شتفيدة  �جل��ه��ة  ع��ن  ن��ي��اب��ة  �ل�����ش��ع��ود، 

�ملنحة،  هذه  من  �لأردن(  و�دي  )�ُشلطة 

�ملائية  �مل�شادر  دعم  م�شروع  ياأتي  حيث 

ب��رن��ام��ج  �إط����ار  ���ش��م��ن  �لأردن  و�دي  يف 

�مل��ن��اخ��ي يف  �ل��ت��غ��ري  م��ع  للتكيف  �أو����ش���ع 

يف  ي�����ش��ارك  �أن  �مل���ق���رتح  وم����ن  �لأردن، 

توفري �لتمويل �ملي�شر له يف حال �نتهاء 

للم�شروع  ج����دوى  وظ��ه��ور  �ل���در�����ش���ات 

ك���ل م���ن ب��ن��ك �لإع����م����ار �لأمل������اين وب��ن��ك 

�ل�شتثمار �لأوربي و�لحتاد �لأوروبي.

وثمن �لرب�شي هذ� �لدعم �ملقدم من 

لالأردن،  تنموياً  �شريكاً  باعتباره  �لبنك 

�أن ب��ن��ك �ل���ش��ت��ث��م��ار �لأوروب�����ي  م��ن��وه��اً 

ق����د ع���م���ل خ�����الل �ل�������ش���ن���و�ت �مل��ا���ش��ي��ة 

ع��ل��ى ت��وف��ري مت��وي��ل م��ي�����ش��ر م��ن خ��الل 

و�ل�شتثمارية  �لفنية  و�مل��ن��ح  �لقرو�س 

قطاعات  يف  م�����ش��اري��ع  لتمويل  ل����الأردن 

و�لطاقة  و�لتعدين  كال�شناعة  رئي�شة 

و�ل�شرف  و�مل��ي��اه  و�لتعليم  و�ل��ك��ه��رب��اء 

�ل�������ش���ح���ي و�ل���ن���ق���ل وت���ن���م���ي���ة �ل���ق���ط���اع 

�إىل  �إ�شافة  �لتحتية،  و�لبنية  �خل��ا���س 

ع��دد م��ن در����ش��ات �جل��دوى يف جم��الت 

�ل���ط���اق���ة و�مل�����ي�����اه و�ل����ن����ق����ل. ك���م���ا ب��ني 

متويله  بزيادة  �لبنك  �هتمام  �لرب�شي 

ل���������الأردن ل���ت���ق���دمي �مل�������ش���اع���دة يف ظ��ل 

�لناجمة  �حل��ال��ي��ة  �ل��ظ��روف  متطلبات 

عن تف�شي فريو�س كورونا.

�لقت�شادية  �ملنعة  م��ب��ادرة  �أن  يذكر 

ل��ب��ن��ك �ل���ش��ت��ث��م��ار �لأوروب��������ي ل��ل��ف��رتة 

من  ج���زء�  ت��ع��ت��رب   )2016-2020(

للتحديات  �لأوروب���ي  �لحت��اد  ��شتجابة 

�لبلقان  يف دول �جلو�ر �جلنوبي وغرب 

ك��ال��ل��ج��وء و�ل��ن��زوح �ل��ق�����ش��ري و�ل��ه��ج��رة 

و�لن���ك���م���ا����س �لق���ت�������ش���ادي و�جل���ف���اف 

يف  �مل�شاهمة  على  وتعمل  و�لفي�شانات، 

�إي��ج��اد �ل��وظ��ائ��ف و�ل��ن��م��و �لق��ت�����ش��ادي 

م���ن خ����الل �ل���ش��ت��ث��م��ار يف �ل��ق��ط��اع��ات 

و�خلدمات و�حليوية �لتي تدعم �لبنية 

و�لطاقة  �ملياه  مثل  �مل�شتد�مة  �لتحتية 

و�لكهرباء؛

�لتعليم،   وكذلك من خالل حت�شني 

و�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة، و�ل��ن��ق��ل �مل��ح��ل��ي 

و�خل���دم���ات �حل�����ش��ري��ة؛ وك���ذل���ك دع��م 

ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س و�ل�����ش��رك��ات 

�ل�شغر و�مل�شاريع متناهية  �ل�شغرية 

االنباط-عمان

عممت وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �م�س 

�شوء  يف  للعمل  �ل��ع��ودة  �آل��ي��ة  �خلمي�س، 

�لقر�ر �حلكومي �ملت�شمن عودة �لقطاع 

�لعام للعمل �شمن �شو�بط و��شرت�طات 

وف���ق �ل��دل��ي��ل �لإر����ش���ادي �مل��ق��ر م��ن قبل 

�حلكومة.

للعام  و��شتكمال  �إن��ه  �ل���وز�رة  وق��ال��ت 

طلبة  يبد�أ   ،2019/2020 �لدر��شي 

4 �إىل  �ملد�ر�س �حلكومية من �ل�شفوف 

للف�شل  �لنهائية  �لمتحانات  تاأدية   11
�ل���در�����ش���ي �ل���ث���اين يف �ل���ر�ب���ع م���ن �شهر 

حزير�ن �ملقبل من خالل من�شة در�شك 

�ملعلمون  يعمد  فيما  �لأ�شا�شية،  �مل��و�د  يف 

لتقييم �لطلبة من �ل�شفوف من 1 �إىل 

.3
وب���ي���ن���ت، يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي �م�������س ، 

�ل��در����ش��ي  ل��ل��ع��ام  �لتح�شري  ب����د�أت  �أن��ه��ا 

�شيبد�أ يف �لأول  �لذي   ،2020/2021
�أي��ل��ول �ملقبل، م��ن خ��الل جمموعة  م��ن 

�لإد�ري������ة ت�شمل ط��رح  �لإج�������ر�ء�ت  م��ن 

و�شر�ء  �ملدر�شية  �لكتب  طباعة  عطاء�ت 

تعمل  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ملدر�شي،  �لأث���اث 

ف��ي��ه ع��ل��ى ����ش��ت��ك��م��ال �إج���������ر�ء�ت �ل��ن��ق��ل 

�خل���ارج���ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني، و�إط������الق م��وق��ع 

����ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ح�����ش��اب 

�لتعليم �لإ�شايف.

كما بد�أت �لوز�رة ��شتكمال �لإجر�ء�ت 

�ل���ف���ن���ي���ة ل����ب����ن����اء �خل�����ط�����ة �ل���ع���الج���ي���ة 

�لتعلم  ف��ج��و�ت  ملعاجلة  و�ل���ش��ت��در�ك��ي��ة 

ل�����دى �ل���ط���ل���ب���ة �ل����ذي����ن مل ي��ن��خ��رط��و� 

�لرب�مج  وبناء  بعد،  �لتعليم عن  بعملية 

�لإث����ر�ئ����ي����ة �مل�����ش��اح��ب��ة ل��ل��م��ن��ه��اج �ل��ت��ي 

ترتكز على �ملهار�ت �لرقمية و�لربجمة 

و�ملهار�ت �حلياتية ومهارة �خلط �لعربي 

وغريها من �لرب�مج �لتي �شتقدم خالل 

معظمها  �شتكون  و�ل��ت��ي  �ل�شيف  ف�شل 

من خالل �لتدري�س �ملبا�شر �أو عن بعد.

و�أو����ش���ح���ت �ل������وز�رة �أن���ه���ا، ويف ���ش��وء 

�لتي  �ل��در����ش��ات  ن��ت��ائ��ج  ع��ن��ه  م��ا ك�شفت 

�أج��رت��ه��ا و�ل��در����ش��ات �لأخ�����رى، �شتعمل 

)در���ش��ك(  �لتعليم  من�شة  تطوير  على 

�لتقييم  وخ�شائ�س  �لتفاعلي  بجانبها 

�ملحتوى  جتويد  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ذ�ت��ي، 

بعنا�شر  وت��ع��زي��زه  ت��ق��دمي��ه،  و�أ���ش��ال��ي��ب 

من  �ملعلم  ميكن  ومب��ا  �جل��اذب��ة،  �لتعلم 

�لإلكرتوين يف �حل�شة  �لتعليم  توظيف 

�ل�شفية.

�لطلبة  �لج���ر�ء�ت  ه��ذه  �شتمكن  كما 

م�شادر  با�شتخد�م  تعلمهم  تعميق  م��ن 

تعلم خمتلفة وتقييم تعلمهم، و تكييف 

�لتعلم  ���ش��رع��ة  ب��ح�����ش��ب  �ل��ت��ع��ل��م  ع��م��ل��ي��ة 

لديهم.

و�ك����دت �ل�����وز�رة �أن ه���ذه �لإج�����ر�ء�ت 

�لإل��ك��رتوين  �ملحتوى  تطوير  ت�شتهدف 

ي�شكل  ومبا  و�ملهارة،  �ملفهوم  على  ليقوم 

و�لتعلم  �ل�شفي  �لتعلم  يف  حتول  نقطة 

�ملعلمني  من  فرًقا  كلفت  حيث  �ل��ذ�ت��ي؛ 

�لعالجية  �خلطة  ل�شتكمال  و�مل�شرفني 

و�لإث������ر�ئ������ي������ة و�ل����ت����ط����وي����ري����ة ل��ل��ت��ع��ل��م 

�لإلكرتوين.

�إنها تعمل على تطوير بر�مج  وقالت 

للمعلمني  �ل��و���ش��ائ��ط  م��ت��ع��ددة  تدريبية 

على  منها  ا  حر�شً �ل�شيف  ف�شل  خ��الل 

�لتنمية �ملهنية �مل�شتد�مة للمعلمني.

وب��ي��ن��ت �أن���ه���ا ���ش��ت��ب��د�أ ب��ت��ح��م��ي��ل وب��ث 

خا�شة  مل��ر�ج��ع��ات  �لإل��ك��رتوين  �ملحتوى 

در���ش��ك  من�شة  ع��رب  �ل��ت��وج��ي��ه��ي  لطلبة 

جل��م��ي��ع �ل��ط��ل��ب��ة، وك���ذل���ك ع���رب �ل��ق��ن��اة 

وب��و�ق��ع  �لأردين  للتلفزيون  �لريا�شية 

�لأك��ادمي��ي  �ل��ف��رع  لطلبة  ح�شة   101
 78 و  �ل�شناعي  للفرع  ح�شة   172 و 

وت�شمل  �لأخ���رى  �ملهنية  للفروع  ح�شة 

�ل��در����ش��ي��ني  �لف�شلني  م���و�د  �مل��ر�ج��ع��ات 

�لأول و�لثاين.

 جابر: تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا 
و11 حالة شفاء

 العضايلة: قرار تعديل إجراءات العيد 
اضطراري وليس ارتجالّيًا

االنباط-عمان

 12 ت�شجيل  ج��اب��ر  �شعد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شحة  وزي���ر  �أع��ل��ن 

�م�س  �ململكة،  يف  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 

بدء  منذ  ل��الإ���ش��اب��ات  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  لريتفع  �خلمي�س، 

�جلائحة �إىل 684.

�إي���ج���از �شحفي يف �مل��رك��ز  وب���ني �ل��دك��ت��ور ج��اب��ر خ���الل 

�لوطني لالأمن و�إد�رة �لأزمات، تفا�شيل �حلالت �جلديدة، 

على  �شاحنة  ل�شائق  �لآت��ي: حالة  �لنحو  على  توزعت  �لتي 

حدود �لعمري �أردين �جلن�شية، و7 حالت لأردنيني قادمني 

�ململكة )5 منهم م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت، و2 من  م��ن خ���ارج 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية(، وحالة خمالطة يف حمافظة 

مت  �لعا�شمة  يف  �شاحنة  ل�شائق  خمالطة  وح��ال��ة  �مل��ف��رق، 

جميع  على  �حلظر  و�شيتم  “حالق”  وه��و  عليها،  �حلظر 

�ملخالطني له، �إ�شافة �إىل حالتني يف �إربد، �أحدهما معروف 

�شبب �إ�شابته، و�لأخر جار �لتق�شي عنه.

كما �شجل يف �ململكة - بح�شب وزير �ل�شحة- 11 حالة 

م�شت�شفى  يف  ح���الت   7 �لآت���ي:  �لنحو  على  ت��وزع��ت  �شفاء 

�لأمري حمزة و3 حالت يف م�شت�شفى �مللكة علياء وحالة يف 

م�شت�شفى �مللك عبد �هلل �ملوؤ�ش�س، لي�شبح عدد �حلالت �لتي 

تتلقى �لعالج 158 حالة.

�لتطبيقات  م��ن  ع����دد�ً  �أط��ل��ق��ت  �ل�����وز�رة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�لذكية بالتعاون مع �شركات �أردنية وب�شو�عد حملية، �أهمها 

و�ل��ذي  �شتور  �لبالي  على  حالياً  �ملوجود  “اأمان”  تطبيق 

درجة  �أو  �شخ�س م�شاب  �ملو�طنني عن وجود  بتنبيه  يقوم 

�خلطورة من �لإ�شابة، و�إذ� كان درجة �خلطورة بالإ�شابة 

كبرية يطالبه بالت�شال بالرقم 111 �أو حجر نف�شه.

�ملوجودة  و�لبيانات  �ملعلومات  �أن  �لدكتور جابر  و�أ�شاف 

كذلك  عالية،  خ�شو�شية  و  لح��رت�م  تخ�شع  �لتطبيق  يف 

فرق  م�شاعدة  يف  ي�شاعد  “�شند�س” و�ل��ذي  تطبيق  هناك 

�لتق�شي �لوبائي و�ملفعل منذ �شهر.

�ملو�طنني  يتابع  �ل��ذي  “بادر”  تطبيق  �إىل  و�أ���ش��ار  كما 

بعد  �لعا�شمة  وفنادق  �لعام  �ملتو�جدين يف مناطق �حلجر 

�أن��ه لن يتم  خروجهم خ��الل ف��رتة �حلجر �ملنزيل، م��وؤك��د�ً 

�إخر�ج �أي �شخ�س من �لقادمني من �خلارج �إل بعد تنزيل 

ومتابعتهم  منهم  ع�شو�ئية  عينات  �أخ��ذ  و�شيتم  �لتطبيق، 

بالبقاء  �للتز�م  مدى  من  للتاأكد  خمت�س  فريق  قبل  من 

يف �ملنازل.

�ل�شبب  ك��ان  �حل��الت  و�زدي���اد  �لوبائي  �لو�شع  �أن  و�أك��د 

�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل�����ش��ام��ل،  �حل��ظ��ر  ق���ر�ر  �لرئي�شي لت��خ��اذ 

�لعديد من دول �لعامل �تخذت قر�ر �حلظر �ل�شامل خالل 

فرتة عيد �لفطر ولي�س فقط �لأردن. و�أ�شاد وزير �ل�شحة 

و�أج��ه��زة  �أج��ه��زة �شغط  م��ن  �لأردن��ي��ة  و�ملنتجات  ب��اجل��ه��ود 

حر�رة وكمامات و�أجهزة حمل.

االنباط-عمان  

�أكد وزير �لدولة ل�شوؤون �لإعالم �أجمد 

�أّن �لتعديل �لذي �تخذته  عودة �لع�شايلة، 

خلّية �لأزم��ة �لأربعاء، ب�شاأن �إج��ر�ء�ت عيد 

�لفطر �ل�شعيد، كان �أمر�ً ��شطر�رّياً، �ّتخذه 

�ل��وب��ائ��ّي��ة يف �شوء  وزي���ر �ل�شّحة و�ل��ل��ج��ان 

تطّور�ت �لو�شع �لوبائي يف �ململكة، و�رتفاع 

عدد �لإ�شابات ب�شكل ملحوظ خالل �لأّيام 

�ملا�شية.

ولفت �لع�شايلة خالل �إيجاز �شحفي يف 

�ملركز �لوطني لالأمن و�إد�رة �لأزمات، �أم�س 

مطالبات  م��ن  �لكبري  �لكم  �إىل  �خلمي�س، 

�ملو�طنني بت�شديد �إج��ر�ء�ت �حلظر خالل 

العيد.

وق����ال: “لقد ك���ان �لأم����ل ي��ح��دون��ا ب��اأن 

نتيح �لفر�شة �لكاملة لكم ولنا للتعبري عن 

من  و�لتخفيف  بالعيد،  و�حتفائنا  فرحنا 

�لإج���ر�ء�ت �لتي حتّد من حركة �ملو�طنني 

قبيل  وبكّل �شر�حة، ومن  لكن،  �أمكن؛  ما 

بها منذ  نتعامل  �أن  �عتدنا  �لتي  �ل�شفافّية 

�ل��ي��وم �لأّول ل��ب��دء �لأزم����ة، ف���اإّن �مل��وؤ���ّش��ر�ت 

�ل��وب��ائ��ّي��ة خ���الل �لأّي������ام �مل��ا���ش��ي��ة مل تكن 

مريحة، و�أع��د�د �لإ�شابات �ملتز�يد يتطّلب 

ت�شديد �لإج������ر�ء�ت م���ّرة �أخ�����رى، وه���و ما 

دفعنا لت��خ��اذ �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي �أع��ل��ّن��ا عنها 

م�شاء �أم�س«.

ونّوه �لع�شايلة �إىل ��شتمر�ر فر�س حظر 

�لتجّول �ل�شامل بني فرتة و�أخ��رى، “ومبا 

�إن  �لعدوى  �نتقال  ي�شاعد على كبح جماح 

ت�شارعت - ل ق��ّدر �هلل - ومب��ا ميّكن فرق 

�لفحو�شات  تنفيذ  م��ن  �ل��وب��ائ��ي  ي  �لتق�شّ

�ملربجمة و�لع�شو�ئّية«.

و�أو���ش��ح �أن �حل��ك��وم��ة ت���درك ب���اأّن �حلظر 

�ل�شامل يفر�س قيود�ً ت�شّبب �ل�شيق و�ل�شجر 

م�شطرة،  لكنها  �مل��و�ط��ن��ني،  على  و�لإره�����اق 

لتخاذ هذه �لإجر�ء�ت كّلما دعت �حلاجة.

نخرج  �أن  علينا  �شهاًل  “لي�س  و�أ���ش��اف: 

ع��ل��ي��ك��م ي���وم���ّي���اً ب����ق����ر�ر�ت ج����دي����دة، ق���د ل 

تر�شينا  ل  وق��د  منكم،  �لكثريين  تر�شي 

مثل  لتخاذ  م�شطّرون  لكنّنا  �أي�شاً،  نحن 

هذه �لإج��ر�ء�ت، كما �تخذتها دول عديدة؛ 

و�ل��ه��دف �لأ���ش��م��ى د�ئ��م��اً ه��و �حل��ف��اظ على 

�شّحتكم و�شالمتكم«.

�لج����ر�ء�ت  تعديل  �أن  �لع�شايلة  و�أك���د 

يكون مبنياً على تغذية ر�جعة من �مليد�ن، 

وت���ق���دي���ر�ت �لأج����ه����زة �مل��ع��ن��ّي��ة ل��ت��وج��ه��ات 

�مل���و�ط���ن���ني وح��اج��ات��ه��م، و�أي�������ش���اً للظرف 

ي��ر�ف��ق بع�س �ملحطات  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع��ي 

�لزمنية.

كما �أك��د �أن ق��ر�ر �حلكومة �لأخ��ري، كما 

كل �لقر�ر�ت �لتي �شبقته، مل يكن �رجتالّياً، 

بل ج��اء بعد حتديث ق��ر�ءة �ل�شيناريوهات 

�ملطروحة و�لتعديل عليها بح�شب متطلبات 

�حلالة �لوبائّية.

���ش��رورة  ب��امل��و�ط��ن��ني  �لع�شايلة  و�أه�����اب 

�ل��ت��ق��ّي��د و�لل�����ت�����ز�م ب������اإج������ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة 

و�ل�شالمة �لعاّمة، خ�شو�شاً خالل �رتيادهم 

�لأ���ش��و�ق و�مل��ح��ال �ل��ت��ج��ارّي��ة، لف��ت��اً �إىل �أّن 

�ملخالفات  م��ن  �لعديد  �شهدت  �أم�����س  ليلة 

ت�شّكل  �لتي  �لتز�حم  وح���الت  و�لتجّمعات 

خطر�ً كبري�ً على �شّحتكم و�شالمتكم.

ك��م��ا دع���ا �ل��ع�����ش��اي��ل��ة �أ���ش��ح��اب �مل��ن�����ش��اآت 

ب��الإج��ر�ء�ت  �لتقّيد  �شرورة  �إىل  �لتجارّية 

�ملن�شو�س عليها يف �أمر �لدفاع رقم )11( 

�ل���ذي ي��ل��زم �أ���ش��ح��اب �مل��ن�����ش��اآت �مل�����ش��ّرح لها 

ب��ال��ع��م��ل ب��ات��خ��اذ �أق�����ش��ى درج�����ات �حليطة 

�لعاملني فيها ومرتاديها  و�إل���ز�م  و�حل��ذر، 

�آمنة  م�شافات  وت���رك  �ل��ك��ّم��ام��ات،  ب��ارت��د�ء 

للتباعد �جل�شدي، خ�شو�شاً يف ظّل متديد 

�شاعات �ل�شماح لها بالعمل لهذ� �ليوم حّتى 

�ل�شاعة �حلادية ع�شرة م�شاًء، وحتت طائلة 

�مل�شوؤولّية.

�أن  و�أعلن وزي��ر �لدولة ل�شوؤون �لإع��الم 

�لقطاع  موؤ�ش�شات  موظفي  عمل  ���ش��اع��ات 

�لعام بعد عطلة عيد �لفطر �ل�شعيد، �شتكون 

من �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف �شباحاً وحتى 

وباإمكان  م�شاًء،  و�لن�شف  �لثالثة  �ل�شاعة 

�لأوق������ات بح�شب  �مل��خ��ت�����ّس تغيري  �ل���وزي���ر 

متطّلبات �لعمل.

و�أو���ش��ح �أن��ه يف ظ��ل ع��دم حتديد موعد 

عودة عمل �حل�شانات، �شيتاح للعامالت يف 

�لقطاع �لعام، �لالتي لديهّن �أطفال، �لعمل 

ُب��ع��د، بح�شب �لدليل �لإر���ش��ادي �ل��ذي  ع��ن 

و�شعته �حلكومة لتنظيم �لعودة للعمل يف 

�ل�شادر  و�لتعميم  �لعام،  �لقطاع  موؤ�ش�شات 

عن ديو�ن �خلدمة �ملدنية �أم�س.

وحول عودة �لأردنيني من �خلارج، �أ�شار 

وبالتن�شيق مع  �أن �حلكومة  �إىل  �لع�شايلة 

�لقو�ت �مل�شلحة – �جلي�س �لعربي و�لأجهزة 

�إذ  مرحلتني،  �لآن  حتى  �أجن����زت  �لأم��ن��ي��ة 

�أردين، وهم  �آلف   7 ع��اد خاللهما ح��و�يل 

�لح����رت�زي  �ل�����ش��ّح��ي  للحجر  يخ�شعون 

حالّياً.

ع��ودة  م��ن  �لثالثة  �مل��رح��ل��ة  �أن  و�أ����ش���اف 

بعد عطلة  �شتبد�أ  �خل����ارج  م��ن  �لأردن���ي���ني 

عيد �لفطر �ل�شعيد، و�شت�شمل دوًل جديدة 

�شنعمل على ت�شهيل عودة �لأردنيني منها.

و�أكد �لع�شايلة: “لن نتخّلى عن �أبنائنا 

�ل���ذي���ن ت��ق��ّط��ع��ت ب��ه��م �ل�����ش��ب��ل يف �خل����ارج، 

ب�شبب  ع��م��ل��ه��م  ع���ق���ود  �أن���ه���ي���ت  �ل���ذي���ن  �أو 

خ��الل  �لإع�����الن  �إىل  م�����ش��ري�  �جلائحة”، 

�لأّيام �ملقبلة عن خّطة عودتهم عرب �ملنافذ 

�ل��ربّي��ة و�ل��ب��ح��رّي��ة و�جل���وّي���ة، كما �شتعلن 

خلّية �لأزمة يف �ملركز �لوطني لالأمن و�إد�رة 

�لأزمات عن �لتفا�شيل خالل �لأّيام �ملقبلة.

كما �أ�شار �إىل �أن وز�رة �خلارجّية و�شوؤون 

�ملغرتبني �شتقوم يوم �لأحد �ملقبل، بالتعاون 

ة  �ملن�شّ تفعيل  ب���اإع���ادة  �لأزم�����ة  خ��ل��ّي��ة  م��ع 

�لإلكرتونّية للت�شجيل، ملن مل يتمّكنو� من 

ذل��ك خ��الل �ملرحلة �لأوىل؛ و�ل��ذي ي�شمل 

�لأردنّية  �لأردنّيات، وحملة �جل��و�ز�ت  �أبناء 

�ملوؤّقتة.

و�ختتم وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �لإع���الم 

وحمى  �هلل،  “حماكم  ب��ال��ق��ول:  �لإي���ج���از 

�شّحتكم و�أحّباءكم، وحفظ �لوطن وقيادته 

و�لإن�شانّية جمعاء من �شّر هذ� �لوباء، نحن 

يف خدمتكم، وجناحنا بالتز�مكم، وكّل عاٍم 

و�أنتم و�لوطن بقيادته �لها�شمّية �حلكيمة 

ة و�شعادة«. بخري و�شحَّ
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رفعت وزارة الزراعة جاهزية غرف الطوارئ يف مديرية 

ال��واردة  املالحظات  ال�ستقبال  الزراعة  ومديريات  احل��راج 

بخ�سو�ص احلرائق التي تن�سب يف ف�سل ال�سيف.

وقال وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف، الدكتور �سالح 

للتعامل مع احلرائق يف ف�سل  اإن خطة طوارئ  اخلراب�سة 

اجل��اري،  اأي��ار  من  االأول  من  اعتبارا  تنفيذها  ب��داأ  ال�سيف 

اأنها ت�ستمل  اإىل  العام احلايل، م�سريا  وت�ستمر حتى نهاية 

على العديد من االإجراءات التي تقوم بها مديرية احلراج 

�سمن  ال�سركاء  وجميع  ال��زراع��ة  م��دي��ري��ات  م��ع  بالتعاون 

اململكة. مناطق 

�سملت  اخلمي�ص  ام�ص  تفقدية  جولة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

احلرائق  من  �سل�سلة  بعد  جر�ص  حمافظة  يف  مناطق  عدة 

ارت��ف��اع  نتيجة  امل��ا���س��ي��ة  االي����ام  خ���الل  ه��ن��اك  ن�سبت  ال��ت��ي 

درجات احلرارة.

وتابع الوزير ا�ستعدادات وزارة الزراعة ملواجهة احلرائق 

على  وتوؤثر  متتد  قد  والتي  ال�سيف  ف�سل  يف  تن�سب  التي 

غاباتنا احلرجية املنت�سرة يف جميع مناطق اململكة.

من  ان  اىل  ال���ي���وم  ب���ي���ان  يف  ال����زراع����ة  وزارة  وا�����س����ارت 

الطرق  تاأهيل  واعادة  فتح  اتخاذها،  �سيتم  التي  االإجراءات 

وخطوط النار داخل الغابات واملناطق املحيطة بها و�سيانة 

جميع االليات اخلا�سة بعمليات مكافحة احلرائق والتاأكد 

معدات  م��ن  يلزم  م��ا  بكل  وت��زوي��ده��ا  جاهزيتها  م��دى  م��ن 

و�سيانة.

اإنه مت ت�سكيل فرق طوارئ للحرائق يف  وقال اخلراب�سة 

املناطق  على  اجلانب  بهذا  والرتكيز  اململكة  مناطق  جميع 

ذات ال��ك��ث��اف��ة احل��رج��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ون م��ع��ر���س��ة- ال 

باملعدات  الفرق  ه��ذه  وتزويد  احلرائق  لن�سوب   - اهلل  ق��در 

الالزمة.

الداخلية  وزارات  خم��اط��ب��ة  ���س��رورة  اىل  ال��وزي��ر  ودع���ا 

عمان  واأمانة  امل��دين  والدفاع  واملياه  واال�سغال  والبلديات 

الكربى، ا�سافة اىل اجلهات االهلية، وذلك للتعاون يف هذا 

املجال حتى تقوم كل جهة مبا هو مطلوب منها وبال�سرعة 

املمكنة يف حال ن�سوب احلرائق.

يف  واالر�سادية  االعالمية  االذرع  اىل  اخلراب�سة  واوع��ز 

والتحذيرية  التوعوية  الر�سائل  ن�سر  يف  للم�سي  ال��وزارة 

م���ن خم���اط���ر ا���س��ع��ال ال���ن���ريان ب���ط���رق ع�����س��وائ��ي��ة خ��ا���س��ة 

مع  وال��ت��ع��اون  التنزه،  ف��رتات  خ��الل  الغابات  م��ن  القريبة 

او  االع��ت��داءات  تخ�ص  معلومة  اي  ح��ول  املخت�سة  اجلهات 

احلرائق.

البيئية  املواطن واجلمعيات  نراهن على وعي  اننا  واكد 

وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة يف دع���م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة حلماية 

جميعا  لنا  ال��رئ��ة  تعترب  التي  احلرجية  وال���روة  الغابات 

ومتثل الوجه اجلمايل لالأردن وهي م�سوؤوليتنا جميعا.

ووجه الوزير اىل اطالق ا�سم ال�سهيد “قي�ص العودات” 

على  احل���رائ���ق  ب��اإخ��م��اد  م�����س��ارك��ت��ه  خ���الل  ا�ست�سهد  ال���ذي 

احدى الغابات يف منطقة بني كنانة تقديرا وتكرميا للدور 

الكبري الذي قدمه ال�سهيد حلماية ثروتنا احلرجية.

 وزارة الزراعة ترفع جاهزية غرف الطوارئ 
لمواجهة الحرائق

االنباط-عمان

مديريات  اإىل  ك��ت��اب��اً  البطاينة،  ن�سال  العمل  وزي���ر  وج��ه 

اخلمي�ص،  ام�ص  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  املنت�سرة  العمل 

ال��وزراء  رئي�ص  ق��رار  على  بناًء  العمل  اإىل  العودة  اآلية  يو�سح 

مببا�سرة املوؤ�س�سات والدوائر الر�سمية اأعمالها اعتباراً من يوم 

الثالثاء املوافق 26 اأيار.

واأكد البطاينة، اأن التعميم ت�سمن اأهم املرتكزات االأ�سا�سية 

للمواطنني  ال�سرورية  اخلدمات  وتقدمي  العمل  اإىل  للعودة 

م���ع ���س��م��ان ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي يف م���دي���ري���ات ال������وزارة، 

واحلفاظ على اإجراءات ال�سالمة العامة الواجب اتباعها وفقاً 

ال���وزارات  ال��ق��رار يف  اأ�سحاب  وال��ت��ي متكن  الدليل  الإر���س��ادات 

اآمن ي�سمن  ب�سكل  املوظفني  اإدارة عملية عودة  والدوائر من 

ال�سالمة العامة. وجاء يف الكتاب اإعطاء االأولوية للموظفني 

وعلى  العمل  مقر  يف  التواجد  عملهم  طبيعة  تتطلب  الذين 

اتباعها  يجب  التي  ب���االإج���راءات  يتعلق  االآت��ي:-ف��ي��م��ا  النحو 

1. يتم مراعاة  للعمل:-  املوظفني تدريجياً  البدء بعودة  عند 

الظروف ال�سحية والعائلية للموظفني امل�ستثنيني من الدوام 

يف موقع الدائرة وهم:- اأ- املوظفة احلامل اأو من متر يف فرتة 

الر�ساعة.

 ب- املوظفون الذين اأجروا عمليات جراحية موؤخراً اأو من 

يعانون من اأحد اأ�سكال �سعف املناعة.

الفريو�ص  فيها  انت�سر  التي  البوؤر  اأماكن  يف  القاطنون   ج- 

)مناطق العزل(.

د- خمالطو االأ�سخا�ص الذين �سبق اإ�سابتهم بالفريو�ص.

يف  التحاقهم  عملية  ت�سعب  خا�سة  ظروفاً  يعانون  من  ذ. 

العمل )مثل وجود اأطفال ال ميكن تاأمني رعاية لهم اأقل من 

10 �سنوات وكان الزوج يعمل(.

ملقت�سيات  وف��ق��اً  اأ���س��ك��ال��ه  بجميع  امل���رن  ال����دوام  تفعيل   .2

م�سلحة العمل واالآلية التي حتددها الوزارة لهذه الغاية.

3. على كل مدير مديرية اإدخال دوام املوظفني ب�سكل يومي 

على نظام الديوان االإلكرتوين وفق التعاميم ال�سادرة م�سبقاً 

بهذه اخل�سو�ص وحتت طائلة امل�سوؤولية.

ال�ستقبال  العمل  م��واق��ع  تهيئة  اإج�����راءات  بخ�سو�ص  اأم���ا 

م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة واأ����س���ح���اب ال���ع���الق���ة :-1. ال��ت��ق��ي��د ال��ت��ام 

باالإر�سادات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة واجلهات املخت�سة مبا 

الكمامات  وارت��داء  االجتماعي  والتباعد  امل�سافحة  عدم  فيها 

والقفازات.

2. ت�سمية مدير مديرية ال�سالمة وال�سحة املهنية م�سرف 

�سالمة عامة يف الوزارة وتكليفه بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة 

مديريات  تعقيم  ومتابعة  ال����وزارة  م��رك��ز  وتعقيم  لتنظيف 

امليدان وذلك قبل بدء دوام املوظفني والبدء با�ستقبال متلقي 

اخلدمة.

للموظفني  تعقيم  م��واد  ���س��راء  مديرية  مدير  ك��ل  على   .3

وقفازات وكمامات من ال�سلفة اخلا�سة باملديرية.

يكون  املديريات  عامة يف جميع  �سالمة  ت�سمية م�سرف   .4

اإج��راءات  وا�ستدامة  تنفيذ  با�ستمرار من  التاأكد  م�سوؤواًل عن 

ال�سالمة العامة.

5. تكون فرتة ا�ستقبال مراجعي الوزارة من ال�ساعة 9:00 

�سباحاً ولغاية ال�ساعة 3:00 ظهراً حتت اإ�سراف مدير املديرية 

التجمهر على  اأو  التجمع  ويف حال ظهور مظهر من مظاهر 

املدير اإجراء الالزم بوقف ا�ستقبال املعامالت اأو املراجعني اأو 

احلد  يكون  اأن  �سريطة  القاعة،  داخ��ل  املنا�سب  العدد  حتديد 

اأن  على  فقط،  مراجعني   5 القاعة  داخ��ل  للمراجعني  االأعلى 

يكون التباعد ما بني املراجعني يف مقاعد ال يقل عن مرتين.

6. ت��وف��ري خ��ط��وط ع��ل��ى االأر������ص اأو و���س��ع ع��الم��ات على 

التباعد بني  ت�ساعد على  التي  امل�ستخدمة للجلو�ص  الكرا�سي 

املراجعني عند االنتظار اأو خالل تقدمي اخلدمة.

7. حتديد مواقع معينة ال�ستقبال املراجعني ومنع دخولهم 

اإىل املرافق اأو املكاتب الداخلية للمبنى.

8. تقدمي ر�سائل توعوية للموظفني واملراجعني الإعالمهم 

بالتدابري الوقائية وال�سالمة العامة املتخذة من قبل الوزارة 

وحثهم على �سرورة االلتزام بها.

9. يقوم كل مدير مديرية مبراقبة اأعمال التعقيم اليومية 

اأثناء  اليومية  والتفقدات  ب�ساعة  الر�سمي  ال���دوام  ب��دء  قبل 

ال��وزارة  اأم��ام مديريات  التجمهر  باتاً  10. مينع منعاً  ال��دوام. 

اأو داخل القاعات اأو عند نوافذ تقدمي اخلدمة، والتعميم على 

قوات االأمن املوجودة اأمام املبنى اأو احلرا�ص.

11. عدم اجللو�ص يف مكاتب الغري او ا�ستخدامها.

امل�سرتكة وعدم احل�سور  النقل  و�سائل  ا�ستخدام  12. عدم 

مبركبات م�سرتكة من اأكر من موظف ما اأمكن.

تتطلب  التي  وال��ل��ق��اءات  االجتماعات  عقد  م��ن  احل��د   .13

االإلكرتونية  التوا�سل  بو�سائل  عنها  واال�ستعا�سة  التقارب 

اأع����داد  تقلي�ص  ي��ت��م  اال���س��ط��راري��ة  وال��رق��م��ي��ة ويف احل����االت 

امل�ساركني يف االجتماع والتباعد بينهم قدر االإمكان.

14. احلد قدر االإمكان من التعامل الورقي بني املوظفني 

العاملني باملديريات وتفعيل ا�ستخدام الربيد االإلكرتوين.

15. التاأكد من تفعيل اأنظمة املراقبة )الكامريات( والتاكد 

للرجوع  بالت�سجيالت  واالحتفاظ  �سحيح  ب�سكل  عملها  من 

اإليها عند احلاجة.

مكاتب  يف  وال��ب��وف��ي��ه��ات  ال��ك��اف��ت��ريي��ات  ت��ف��ع��ي��ل  ع���دم   .16

املديرية.

17. اإغالق ح�سانة الوزارة اإىل اإ�سعار اآخر وح�سب القرارات 

احلكومية بهذا اخل�سو�ص.

18. يف االأماكن التي يتواجد فيها م�ساعد مينع ا�ستخدام 

امل�سعد مبا يزيد عن �سخ�سني وعلى مديرية ال�سوؤون االإدارية 

وبالتعاون مع االإدارات ذات العالقة بو�سع اللوحات االر�سادية 

الالزمة لذلك.

19. االلتزام التام بارتداء القفازات الطبية والكمامات من 

قبل املوظفني ومتلقي اخلدمة .

القفازات  اأي مراجع ما مل يلتزم بارتداء  20. مينع دخول 

الطبية والكمامات.

21. على مدراء املديريات التن�سيق مع كافة اجلهات �سمن 

منطقة االخت�سا�ص ويف حال حجر اي منطقة او فر�ص عزل 

املناطق  تلك  امل��دي��ري��ة يف  اغ���الق  امل��دي��ر  ملنطقة حم���ددة على 

وحتت طائلة امل�سائلة ملنع اي حالة من التجمهر او املخالطة 

ال �سمح اهلل �سمن املديرية.

ووفق  احلاجة  دعت  اإذا  اإال  باملراجعني  االحتكاك  عدم   .22

ال�سوابط واالر�سادات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.

 اإلعالن عن خارطة طريق العودة إلى العمل بعد عطلة العيد

انذار

من ال�شركة املتقدمة خلدمات 

النقل و ال�شحن الربي

اىل املوظف عماد خ�شر 

خليل الظاهر
من  اعتبارا  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

٢/ ٥/ ٢٠٢٠ ولغايه االن بدون �سبب 

املتقدمة  ال�سركة  ف���اإن  ل��ذا  م�����س��روع 

خلدمات النقل و ال�سحن الربي تنذرك 

تتجاوز  ال  مدة  خالل  لعملك  بالعودة 

�ستقوم  فانها  اأيام وبخالف ذلك  ثالثة 

باإنهاء خدماتك بف�سلك من عملك دون 

م�سوؤولية على عاتق  اأدنى  ا�سعار ودون 

ال�سركة و ذلك عمال باأحكام املادة ٢٨/

ه� من قانون العمل االأردين و تعديالته 

مبوجب  املعدل  و   ١٩٩٦ ل�سنة   ٨ رق��م 

القانون رقم ٢٦ ل�سنة ٢٠١٠ و الرجوع 

عليك و مطالبتك باحلقوق املرتتبة لها 

اجتاهك مبا يتفق و القانون

ال�شركة املتقدمة خلدمات 
النقل و ال�شحن الربي

انذار

من ال�شركة املتقدمة خلدمات 

النقل و ال�شحن الربي

اىل املوظف زياد ريا�ض 

فرحان قندح
من  اعتبارا  العمل  عن  لتغيبك  نظرا   

٢/ ٥/ ٢٠٢٠ ولغايه االن بدون �سبب 

املتقدمة  ال�سركة  ف���اإن  ل��ذا  م�����س��روع 

خلدمات النقل و ال�سحن الربي تنذرك 

تتجاوز  ال  مدة  خالل  لعملك  بالعودة 

�ستقوم  فانها  اأيام وبخالف ذلك  ثالثة 

باإنهاء خدماتك بف�سلك من عملك دون 

م�سوؤولية على عاتق  اأدنى  ا�سعار ودون 

ال�سركة و ذلك عمال باأحكام املادة ٢٨/

ه� من قانون العمل االأردين و تعديالته 

مبوجب  املعدل  و   ١٩٩٦ ل�سنة   ٨ رق��م 

القانون رقم ٢٦ ل�سنة ٢٠١٠ و الرجوع 

عليك و مطالبتك باحلقوق املرتتبة لها 

اجتاهك مبا يتفق و القانون

ال�شركة املتقدمة خلدمات 
النقل و ال�شحن الربي

انذار

من ال�شركة املتقدمة خلدمات 

النقل و ال�شحن الربي

اىل املوظف  علي ح�شني 

عبداللـه الوليدات 
من  اعتبارا  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

٢/ ٥/ ٢٠٢٠ ولغايه االن بدون �سبب 

املتقدمة  ال�سركة  ف���اإن  ل��ذا  م�����س��روع 

خلدمات النقل و ال�سحن الربي تنذرك 

تتجاوز  ال  مدة  خالل  لعملك  بالعودة 

�ستقوم  فانها  اأيام وبخالف ذلك  ثالثة 

باإنهاء خدماتك بف�سلك من عملك دون 

م�سوؤولية على عاتق  اأدنى  ا�سعار ودون 

ال�سركة و ذلك عمال باأحكام املادة ٢٨/

ه� من قانون العمل االأردين و تعديالته 

مبوجب  املعدل  و   ١٩٩٦ ل�سنة   ٨ رق��م 

القانون رقم ٢٦ ل�سنة ٢٠١٠ و الرجوع 

عليك و مطالبتك باحلقوق املرتتبة لها 

اجتاهك مبا يتفق و القانون

ال�شركة املتقدمة خلدمات 
النقل و ال�شحن الربي

العالناتكم يف 

065200100
065200114

 ارتفاع درجات الحرارة يرفع االقبال 
على شراء المراوح والمكيفات

 معهد اإلدارة: 350 موظفا استفادوا من 
التدريب على الدليل االرشادي للعودة للعمل

 مياهنا: السيطرة على تغير طفيف 
بنوعية المياه في اليادودة

االنباط-عمان

ق������ال مم���ث���ل ق����ط����اع ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ات 

االأردن  واالإل��ك��رتون��ي��ات يف غرفة جت��ارة 

اإق��ب��اال  �سهد  قطاعه  اإن  ال��زع��ب��ي،  ح��امت 

ك����ب����رياً خ�����الل االأ�����س����ب����وع احل������ايل ع��ل��ى 

موجة  م��ع  بالتزامن  وامل����راوح،  املكيفات 

اململكة،  �سهدتها  التي  العالية  احل���رارة 

وب��ق��اء امل��واط��ن��ني يف م��ن��ازل��ه��م ل��ف��رتات 

ك��ان��ت  امل��������راوح  م��ب��ي��ع��ات  واإن  ط���وي���ل���ة، 

زادت  كليهما  اأن  اإال  املكيفات،  م��ن  اأك��ر 

مبيعاته.

واو����س���ح ال��زع��ب��ي يف ت�����س��ري��ح ام�����ص 

ال�����س��رائ��ي��ة على  اأن احل��رك��ة  اخل��م��ي�����ص، 

ممتازة،  ع��ام  ب�سكل  الكهربائيات  قطاع 

االإق��ب��ال  واأن  وامل��ك��ي��ف��ات،  امل����راوح  خا�سة 

اأف�����س��ل بكثري ه���ذا ال�����س��ه��ر م��ق��ارن��ة مع 

نف�ص الفرتة من العام ال�سابق.

االنباط-عمان

اأك��ر  ان  ال��ع��ام��ة  االدارة  معهد  ق���ال 

84 وزارة وموؤ�س�سة  350 موظفا من  من 

ودائرة حكومية ا�ستفادوا من 7 ور�ص مت 

عقدها للتدريب على “الدليل االإر�سادي 

للعودة للعمل بعد جائحة كورونا«.

ام�ص اخلمي�ص،  بيان  املعهد يف  وا�سار 

ال��ذي��ن  وامل���وظ���ف���ات  امل���وظ���ف���ني  اأن  اإىل 

�سملتهم الور�ص التدريبية هم امل�سوؤولون 

عن وحدات التطوير املوؤ�س�سي وال�سوؤون 

االداري�����ة وامل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة واالت�����س��ال 

واالعالم يف الدوائر احلكومية.

ام�����ص  ال��ع��ام��ة  االدارة  م��ع��ه��د  وع��ق��د 

االأخ�������رية �سمن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ور����س���ة 

املخ�س�سة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���ص  �سل�سلة 

احلكومية،  للدوائر  االإر�سادي  “للدليل 
للعمل  للعودة  الطريق  خ��ارط��ة  لو�سع 

بالتعاون  وذل���ك  كورونا”،  جائحة  بعد 

مع برنامج دعم االدارة واحلكم الر�سيد 

)�سيجما( املمول من االحت��اد االوروب��ي، 

با�ستخدام تقنية التدريب عن بعد.

ال��ور���ص  �سل�سلة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 

مت��ك��ني  اإىل  ت���ه���دف  ع���ق���ده���ا  مت  ال���ت���ي 

وتنفيذ  اإع����داد  م��ن  احلكومية  ال��دوائ��ر 

مبا  العمل  اإىل  ال��ع��ودة  خطط  ومتابعة 

ي�����س��م��ن ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة 

ع��ل��ى ���س��ح��ة امل��وظ��ف��ني واإدام������ة ت��ق��دمي 

بكفاءة  املوكلة  امل��ه��ام  وتنفيذ  اخل��دم��ات 

وف��اع��ل��ي��ةواأ���س��اف اإن ال���ور����ص ج����اءت يف 

����س���وء اإط�����الق ال��دل��ي��ل االإر������س�����ادي عن 

اإع����داده من  جمل�ص ال����وزراء وال���ذي مت 

قبل ديوان اخلدمة املدنية، بالتعاون مع 

معهد االإدارة العامة واإدارة تطوير االأداء 

خمت�سني  وخرباء  وال�سيا�سات  املوؤ�س�سي 

واحل���ك���م  االإدارة  دع������م  ب����رن����ام����ج  م����ن 

االحت���اد  م��ن  امل��م��ول  الر�سيد)�سيجما( 

االأوروبي.

االنباط-عمان

االأردن  م����ي����اه  ����س���رك���ة  ����س���ي���ط���رت 

يف  ط��ف��ي��ف  ت���غ���ري  ع���ل���ى  “مياهنا” 
ن���وع���ي���ة م����ي����اه ال�������س���رب يف م��ن��ط��ق��ة 

اليادودة، بالعا�سمة عمان فجر ام�ص 

اخلمي�ص.

واأو�����س����ح ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن امل��ك��ت��ب 

ات�سااًل  اأن  اليوم،  لل�سركة  االإعالمي 

هاتفياً من اأحد املواطنني اأفاد بتغري 

الفور  وع��ل��ى  منزله،  يف  امل��ي��اه  نوعية 

ونفذت  الفنية  ال�سركة  فرق  توجهت 

ال�سكوى، حيث  ملنطقة  �سامال  م�سحا 

ع�سرة  �ست  وف�سل  املنطقة  ع��زل  مت 

و�سلة منزلية احرتازياً.

اأن  اإىل  بيانها  يف  ال�سركة  وا���س��ارت 

ج��م��ي��ع االإج������راءات ال��ت�����س��وي��ب��ي��ة تتم 

يف  املخت�سني  م��ع  ال��ك��ام��ل  بالتن�سيق 

موؤكدة  ال�سحة،  ووزارة  املياه  �سلطة 

ال�سكوى  منطقة  يف  املواطنني  تزويد 

ال�سركة. باملياه بوا�سطة �سهاريج 

اتخذت  الفنية  الفرق  اإن  وا���س��اف 

االج���������راءات ال��ت�����س��وي��ب��ي��ة ال���الزم���ة 

التاأكد  بعد  املنطقة  اإىل  املياه  الإع��ادة 

م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا امل��وا���س��ف��ة ال��ف��ن��ي��ة، 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���ك���ام���ل م���ع امل��خ��ت��ربات 

ووزارة  امل����ي����اه  ���س��ل��ط��ة  يف  امل���رك���زي���ة 

ال�سحة وخمتربات �سركة مياهنا.

اجلمعة  2020/05/22
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

اأ�����س����درت ج��م��ع��ي��ة م�����س��ت��ث��م��ري م��دي��ن��ة 

امل���وق���ر ال�����س��ن��اع��ي��ة ب��ي��ان��اً مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 

بذكرى  اململكة  واحتفاالت  ال�سعيد  الفطر 

يوم اال�ستقالل لوطننا الغايل االردن.

ووج����ه رئ��ي�����س واع�����س��اء جم��ل�����س ادارة 

ج��م��ع��ي��ة م�����س��ت��ث��م��ري امل��دي��ن��ة اأ���س��م��ى اآي���ات 

�سيد  را�سهم  وعلى  االأردن  البناء  التهنئة 

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

ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول عيد 

وعلينا  عليكم  اهلل  اع���اده  امل��ب��ارك  ال��ف��ط��ر 

باخلري  واال�سالمية  العربية  االم��ة  وعلى 

بالدنا  عن  انك�سف  وقد  والربكات  واليمن 

ال��ع��امل واذ نوجه  ال��ذي انهك  ال��وب��اء  ه��ذا 

اكبار لكل اجلنود االوفياء يف جميع  حتية 

مواقعهم ملا بذلوه من همة عالية وال�سهر 

انت�سار  من  وللتخفيف  املواطن  راحة  على 

ه���ذا امل���ر����س م���ن اج���ه���زة ط��ب��ي��ة وب��ج��م��ي��ع 

ك����وادره����ا وم���واق���ع���ه���ا وجل��ي�����س��ن��ا ال��ع��رب��ي 

وق��وات��ن��ا االم��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة مل��ا اب����دوه من 

من  امل���واط���ن  ب��ذل��ه  ومل���ا  خ��ال�����س��ة  ت�سحية 

به  حل��ق  وم��ا  احلظر  نتيجة  وحتمل  �سرب 

ال�سناعية  القطاعات  من �سرر وخ�سو�سا 

واخلدماتية. والتجارية 

حمل  ال��ذي  بيانها  يف  اجلمعية  وق��ال��ت 

الربماوي  ح�سن  الدكتور  رئي�سها  توقيع 

االردن  يحفط  ان  وج���ل  ع��ز  اهلل  “ن�ساأل 
وي���رف���ع ه���ذا ال���ب���الء ع���ن ال��ع��ب��اد وال��ب��الد 

وتعود احلياة ملجراها الطبيعي«.

ع��ي��د  ل��ل��وط��ن  ن���ب���ارك  “اذ  واأ����س���اف���ت 

ال���وط���ن بجميع  ن��ه��ن��ئ  ال�����س��ع��ي��د  ال��ف��ط��ر 

م��ك��ون��ات��ه ب��ي��وم اال���س��ت��ق��الل ال���ذي يحمل 

والن�سر  بالفخر  الوطنية  املعاين  اجمل 

كدولة  الها�سمية  االردنية  اململكة  وقيام 

ح��دي��ث��ة م��ت��ح�����س��رة ���س��ع��دت وارت���ق���ت اىل 

م�����س��اف ال����دول امل��ت��ق��دم��ة مب��ا ف��ي��ه��ا من 

ت��ق��دم وع���ل���وم واق��ت�����س��اد وخ�����ربات ومن��و 

تعامل  من  ذلك  على  ادل  ولي�س  م�ستمر 

اعلى  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ب��ظ��ل  االردن 

االزم��ة  ب���ادارة  ال��دول��ة  وجن��اح  امل�ستويات 

بقطاعها  االردن���ي���ة  ال���دول���ة  ق��ف��زت  وق���د 

املجاالت  يف  نوعية  قفزة  وال��ع��ام  اخلا�س 

االقت�سادية من �سناعات وجتارة وموارد 

وبنية حتتية ونقل على  زراعية وخدمات 

اع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات اىل ارق�����ام م��ت�����س��اع��دة 

ليكون  االردين  امل��ن��ت��ج  وان��ت�����س��ر  ال��ن��م��و  يف 

مناف�سا يف جميع اال�سواق العاملية واذ ن�سد 

بخطط  للتعامل  امل�ستثمرين  اي��دي  على 

للتغلب  وج��دي��ة  ج��دي��دة  وا�سرتاتيجيات 

االقت�سادية  العجلة  ولبقاء  االزم��ة  على 

ك��م��ا ك��ان��ت عليه ب���دون االل��ت��ف��ات ل��ل��وراء 

ول��ت�����س��غ��ي��ل االأي�������دي ال���ع���ام���ل���ه االردن���ي���ه 

واحاللها حمل االيدي العاملة االجنبية 

بالعامل  اهتمام  م��ن  املرحلة  تتطلبه  مل��ا 

ال��ع��ام��ل��ة  واالي�������دي  ل��ت�����س��غ��ي��ل��ه،  االردين 

اخل�سو�سية  على  املحافظة  مع  ال��واف��دة 

للخربة حيث اثبت العامل االردين مدى 

بالعمل. جناحه وتفانيه 

ودع������ت اجل���م���ع���ي���ة احل���ك���وم���ة ل��و���س��ع 

خ���ط���ط ج����دي����دة وح�����واف�����ز ا���س��ت��ث��م��اري��ة 

ج����دي����دة وان����ه����اء ح���ال���ة ال���ل���ج���وء جل��ي��ب 

امل���واط���ن وو���س��ع ال��ع��راق��ي��ل وال�����س��رائ��ب 

على اال�ستثمارات مما ادى اىل اىل هروب 

را�س املال االردين وهجرة العقول ما ادى 

اخلزينة  واردات  وت��راج��ع  النمو  ل�سعف 

والر�سوم  ال�سرائب  ت�سع  زال��ت  ما  التي 

تقدمه  عما  بالتغا�سي  القوانني  وت�سدر 

ال���ب���الد امل���ج���اورة م���ن ت�����س��ه��ي��الت ج��ذب��ت 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ل��خ��روج م���ن ه���ذا ال��وط��ن 

عاليا  �ساأنه  م��ن  نرفع  ان  ي�ستحق  ال��ذي 

االردن  يف  �سيبقى  انه  اال  اخل�سارات  رغم 

رج����ال اق��ت�����س��اد وم�����س��ت��ث��م��رون ي��خ��اف��ون 

يف  وب��ق��وا  امل�سالح  التهمهم  وطنهم  على 

االأردن.

 االنباط-�سي اإن اإن

وافق �سندوق النقد الدويل على قر�س 

م��ل��ي��ون دوالر   396 ب���� ت��ق��در قيمته  ل���الردن 

اأم��ري��ك��ي، وذل����ك ل��دع��م ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  مواجهة 

عن  ب��ي��ان  يف  ورد  ح�����س��ب��م��ا   ،)19 )ك��وف��ي��د 

النقد، اخلمي�س. �سندوق 

ال��دويل،  النقد  �سندوق  بيان  وبح�سب 

فاإن املكتب التنفيذي لل�سندوق، وافق على 

العاجلة،  املالية  امل�ساعدة  اإطار  يف  القر�س 

ملواجهة وباء فريو�س كورونا.

يف  ذك��رت،  االأردن��ي��ة،  املالية  وزارة  كانت 

برنامج  املقدم من  القر�س  اأن  �سابق،  وقت 

منخف�سة  ب��ف��ائ��دة  ال�سريع  التمويل  اأداة 

ي���اأت���ي يف ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب يف ظ���ل ال��ق��ي��ود 

املفرو�سة على االقرتا�س اخلارجي ب�سبب 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

يف  اأعلن،  ال��دويل،  النقد  �سندوق  وك��ان 

تو�سله   ،2020 املا�سي  الثاين  كانون  يناير 

برنامج جديد  ب�ساأن  االأردن  اتفاق مع  اإىل 

حزمة  على  للح�سول  �سنوات،  اأرب��ع  مدته 

 1.3 بنحو  ت��ق��در  ال�����س��ن��دوق  م��ن  متويلية 

مليار دوالر.

ويركز االتفاق على زيادة النمو وحتفيز 

خ��ل��ق ف��ر���س ال��ع��م��ل، وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار 

االإنفاق  وحت�سني  ال�سفافية،  وزيادة  املايل، 

االجتماعي.

اأن��ه مت  ال���دويل  النقد  واأو���س��ح �سندوق 

ت�سميم اأجندة لالإ�سالح الهيكلي لتح�سني 

على  التكاليف  وخ��ف�����س  اال���س��ت��ث��م��ار  م��ن��اخ 

عمل،  فر�س  خلق  �سي�سهل  مما  ال�سركات، 

االأكرث  واالأ�سخا�س  االأردن  فقراء  وحماية 

البيان.  �سعفا، بح�سب 

االنباط-عمان

ونقيب  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  ق��ال   

توفيق،  احل��اج  خليل  الغذائية،  امل��واد  جت��ار 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��م��وي��ن��ي��ة  امل�����واد  اإن حم���الت 

باأحجامها كافة �سهدت اإقباال غري م�سبوق، 

�سامل  اإعالن احلكومة فر�س حظر  ب�سبب 

االأك��رب  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  العيد،  اأي���ام  خ��الل 

منذ بداية اأزمة فريو�س كورونا يف االأردن.

واأ������س�����اف احل������اج ت���وف���ي���ق، يف ت�����س��ري��ح 

على  ي��ت��ه��اف��ت��ون  امل��واط��ن��ني  اأن  اخل��م��ي�����س، 

امل�������والت وال���ه���اي���ربم���ارك���ت اأك������رث ل�����س��راء 

ظل  يف  فيها،  واخل�سار  والدواجن  اللحوم 

درجات احلرارة العالية.

وتوقع اأن ي�ستمر االإقبال والتهافت على 

االأ�سواق حتى �ساعات الليل.

 االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������س جم��ل�����س م���ف���و����س���ي ه��ي��ئ��ة 

املهند�س  الدكتور  االت�ساالت  قطاع  تنظيم 

غ����ازي اجل���ب���ور اإن ع���دد ال���ط���رود ال��ت��ي مت 

اأزمة  بداية  منذ  املواطنني  ملنازل  تو�سيلها 

الكورونا بلغت 1،623،982 مليون طرد من 

مواد غذائية واأدوية حتى �سباح اخلمي�س.

واأكد اجلبور اأن الهيئة منحت الت�ساريح 

الربيد  �سركات  �سركة من  ل���)83(  الالزمة 

 7596 والتو�سيل التي ت�ستخدم حالياً نحو 

�سيارة لهذه الغاية.

ت��ع��دي��ل االج�����راءات  اإن����ه مت  واأ����س���ار اىل 

اخل��ا���س��ة ب��ت��ع��ق��ي��م امل��رك��ب��ات ال��ع��ام��ل��ة على 

ال�سركات  مقر  يف  ت��ك��ون  بحيث  التو�سيل 

متخ�س�سة  ���س��رك��ات  اع��ت��م��اد  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 

وزارة  قبل  من  وم�سجلة  معتمدة  للتعقيم 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن، وال��ت��ي 

للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ت��ع��ق��ي��م  م�����واد  ت�����س��ت��خ��دم 

اعتباراً  وذل��ك  الغذائية،  امل��واد  على  واآم��ن��ة 

م���ن ن��ه��اي��ة ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����س��ع��ي��د 

احلكومة  اأقرتها  التي  لالإجراءات  والحقاً 

مع  ومتا�سياً  كورونا،  فريو�س  من  للوقاية 

القطاعات  وفتح  للعمل  التدريجية  العودة 

ا�ستمرارية  ول�سمان  املختلفة  االقت�سادية 

التي �سمح لها  التو�سيل للمطاعم  خدمات 

عملها. مبمار�سة 

�ستقوم  الهيئة  ك���وادر  ان  اىل  ا���س��ار  كما 

ال�سركات  ملقار  ع�سوائية  تفتي�سية  بجوالت 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن ال��ت��زام��ه��م ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ق��ي��م 

و�سروط ال�سحة وال�سالمة املقرة من قبل 

احلكومة.

واو�����س����ح ب����ان جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة 

ع��ل��ى منح  واف���ق  االت�����س��االت  ق��ط��اع  تنظيم 

)8( رخ�س جديدة مل�سغلي الربيد اخلا�س 

اجمايل  لي�سبح  �سنوات   5 مل��دة  حملي  فئة 

 129 الهيئة  ل��دى  املرخ�سة  ال�سركات  ع��دد 

و120  دويل  ف��ئ��ة  ���س��رك��ات   9 م��ن��ه��ا  ���س��رك��ة 

اإىل م�سغل  ب��االإ���س��اف��ة  ف��ئ��ة حم��ل��ي  ���س��رك��ة 

الربيد العام �سركة الربيد االأردين.

 االنباط-عمان

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

الرب�سي،  عدنان  و�سام  الدكتور  ال��دويل 

مع بنك اال�ستثمار االأوروبي على اتفاقية 

فنية  م�ساعدة  �سكل  على  اإ�سافية  منحة 

ي�����ورو من  م��ل��ي��ون   2 اإىل  ت�����س��ل  ب��ق��ي��م��ة 

املنعة االقت�سادية للبنك. مبادرة 

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

اخل��م��ي�����س، اإن ه���ذه امل��ن��ح��ة ت��اأت��ي ب��ه��دف 

دعم  مل�����س��روع  ا�ست�سارية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 

امل�سادر املائية يف وادي االأردن.

وت�����س��م��ل اخل���دم���ات اال���س��ت�����س��اري��ة من 

درا�سة اجلدوى  اإعداد  املنحة  خالل هذه 

ال���ف���ن���ي���ة واالق���ت�������س���ادي���ة، وال��ت�����س��ام��ي��م 

وكذلك  ال��ع��ط��اءات،  ووث��ائ��ق  التف�سيلية 

مبا  واالجتماعية  البيئية  االآث���ار  تقييم 

ف��ي��ه��ا ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وخ���ي���ارات اإع����ادة 

توزيع املوارد املائية من الغايات املرتبطة 

بالري اإىل االإمدادات املنزلية.

ك��م��ا وق���ع ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة وزي���ر امل��ي��اه 

نيابة  ال�سعود،  اأبو  رائد  املهند�س  والري، 

امل�����س��ت��ف��ي��دة )���ُس��ل��ط��ة وادي  ع���ن اجل���ه���ة 

ي��اأت��ي  ح��ي��ث  امل��ن��ح��ة،  ه����ذه  م���ن  االأردن( 

امل��ائ��ي��ة يف وادي  امل�������س���ادر  م�����س��روع دع���م 

االأردن �سمن اإطار برنامج اأو�سع للتكيف 

وم���ن  االأردن،  يف  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  م����ع 

ال��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري  ي�����س��ارك يف  اأن  امل��ق��رتح 

امل��ي�����س��ر ل���ه يف ح����ال ان���ت���ه���اء ال���درا����س���ات 

وظ��ه��ور ج���دوى ل��ل��م�����س��روع ك��ل م��ن بنك 

االإعمار االأملاين وبنك اال�ستثمار االأوربي 

واالحتاد االأوروبي.

املقدم من  الدعم  هذا  الرب�سي  وثمن 

ل��الأردن،  تنموياً  �سريكاً  باعتباره  البنك 

قد  االأوروب���ي  اال�ستثمار  بنك  اأن  منوهاً 

املا�سية على توفري  ال�سنوات  عمل خالل 

واملنح  القرو�س  متويل مي�سر من خالل 

لتمويل  ل����الأردن  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  الفنية 

كال�سناعة  رئي�سة  قطاعات  يف  م�ساريع 

والتعليم  والكهرباء  والطاقة  والتعدين 

وتنمية  والنقل  ال�سحي  وال�سرف  واملياه 

اإ�سافة  القطاع اخلا�س والبنية التحتية، 

اإىل عدد من درا�سات اجلدوى يف جماالت 

الطاقة واملياه والنقل.

كما بني الرب�سي اهتمام البنك بزيادة 

امل�ساعدة يف ظل  لتقدمي  لالأردن  متويله 

الناجمة عن  الظروف احلالية  متطلبات 

تف�سي فريو�س كورونا.

مستثمرو الموقر الصناعية تدعو الحكومة لوضع خطط تحفيزية

»صندوق النقد« يوافق على قرض 
لألردن بـ396 مليون دوالر للمساعدة 

في مواجهة كورونا

الحاج توفيق: اإلقبال على المواد 
الغذائية األكبر منذ بداية األزمة

هيئة االتصاالت:إيصال 1.5 
مليون طرد لمواطنين منذ بداية 

أزمة كورونا

منحة إضافية من بنك االستثمار 
األوروبي لتقديم خدمات 

استشارية لدعم المصادر المائية

 اجلمعة   22 /  5  / 2020 

االنباط-عمان

البنك  مل�ساهمي  العامة  الهيئة   عقدت 

ال��ع��ادي  اج��ت��م��اع��ه��ا  االأردين  االإ���س��الم��ي 

ال����واح����د واالأرب�����ع�����ني اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 

امل��رئ��ي  االت�����س��ال  ب��وا���س��ط��ة   2020/5/21

وااللكرتوين ، وذلك عماًل باأحكام قانون 

الدفاع  وام��ر  ل�سنة1992   13 رق��م  ال��دف��اع 

ال�سادرة  واالإج���راءات   2020 ل�سنة   5 رقم 

ع���ن م���ع���ايل وزي�����ر ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

مبوجب   2020/4/9 ب��ت��اري��خ  وال��ت��م��وي��ن 

رئي�س  برئا�سة  وذل��ك  اأع��اله،  الدفاع  امر 

عبد  م��و���س��ى  االأ����س���ت���اذ  االإدارة/  جم��ل�����س 

العزيز �سحادة واأع�ساء املجل�س والرئي�س 

ح�سني  الدكتور  العام  املدير   / التنفيذي 

���س��ع��ي��د وب��ح�����س��ور ع��ط��وف��ة م���راق���ب ع��ام 

ال�������س���رك���ات ال���دك���ت���ور وائ�����ل ال��ع��رم��وط��ي 

ال�سيد  االأردين  امل��رك��زي  البنك  وم��ن��دوب 

الن�ساب  واكتم��ال  العوي�سي  توفيق  ح�سام 

يحملون  ال��ذي��ن  للم�ساهمني  ال��ق��ان��وين 

ا���س��ه��م��اً )ب��االأ���س��ال��ة واالن���اب���ة وال��وك��ال��ة 

الهيئة  واأق����رت   )%74( ح���وايل  بن�سبة   )

املالية  البيانات  االجتماع  خ��الل  العامة 

على  املدرجة  2019،والبنود  ل�سنة  للبنك 

ج���دول اع��م��ال االج��ت��م��اع . وق��االالأ���س��ت��اذ 

م��و���س��ى ����س���ح���ادة يف ظ���ل ه����ذه ال���ظ���روف 

اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ع��ق��د ه��ذا 

االجتماع واملناف�سة ال�سديدة التي ات�سمت 

االأو�ساع  امل�سرفية وا�ستمرار  البيئة  فيها 

االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ع��ب��ة ف��اإن��ن��ا ن��ع��رب عن 

البنك  حققها  التي  ب��االإجن��ازات  اعتزازنا 

 2019 ع����ام  خ����الل  االردين  اال����س���الم���ي 

“بحمد اهلل” حيث ا�ستطاع البنك تذليل 
ال�سعوبات والعقبات التي واجهته واغتنم 

ا�سرتاتيجيته  لتحقيق  ال��ف��ر���س  اف�سل 

التمويلية  حم��ف��ظ��ت��ه  وت��ن��وي��ع  واأه���داف���ه 

وحتقيق  املخاطر  لتوزيع  واال�ستثمارية 

وامل�ستثمرين  للم�ساهمني  العائد  اف�سل 

وت�����ق�����دمي اف�������س���ل اخل������دم������ات وامل�����زاي�����ا 

ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م���ع اال����س���ت���م���رار ب��ت��ط��وي��ر 

امل�سرفية  اخل��دم��ات  وحت�����س��ني  وت��و���س��ي��ع 

وم���واك���ب���ه اح����دث امل�����س��ت��ج��دات يف جم��ال 

ومبادئ  احكام  وف��ق  امل�سرفية  ال�سناعة 

على  احل�سول  مع  االإ�سالمية،  ال�سريعة 

العديد من اجلوائز العاملية والت�سنيفات 

االئ��ت��م��ان��ي��ة وال�����س��رع��ي��ة م��ن ع���دة ج��ه��ات 

متعامليه،  ور���س��ى  ث��ق��ة  ل��ي��ع��زز   ، ع��امل��ي��ة 

ون��ت��ي��ج��ة ل�����الأداء اجل��ي��د مل�����س��رف��ن��ا خ��الل 

االأعوام املا�سية ، فقد متت زيادة راأ�سمال 

 200 ل��ي�����س��ب��ح   2019 ع����ام  خ����الل  ال��ب��ن��ك 

دينار  مليون   180 من  ب��داًل  دينار  مليون 

 %11.11 بن�سبة  جم��ان��ي��ة  ا���س��ه��م  ب��ت��وزي��ع 

من راأ�س املال املدفوع وذلك يف نهاية يوم 

2019/6/26. اما بالن�سبة لتوزيع االأرباح 

املركزي  البنك  قرر  فقد  امل�ساهمني  على 

 4693/1/1 االأردين مبوجب كتابه رقم ) 

البنوك  قيام  تاأجيل   2020/4/9 تاريخ   )

االأردن���ي���ة امل��رخ�����س��ة ب��ت��وزي��ع اأرب�����اح على 

2019لتتم عملية التوزيع  امل�ساهمني لعام 

، وجاء   2020 لعام  البيانات اخلتامية  مع 

ه����ذا ال���ق���رار الأخ�����ذ االح������داث ال��الح��ق��ة 

امل��رت��ب��ط��ة   2019 ل��ع��ام  امل��ال��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 

كورونا  املحتملة جلائحة  ال�سلبية  باالآثار 

ب��ع��ني االع��ت��ب��ار. واأ����س���اد االأ���س��ت��اذ مو�سى 

���س��ح��ادة ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اجل��ه��ات 

ال��ر���س��م��ي��ة احل���ك���وم���ي���ة وب���ال���ت���ع���اون م��ع 

خمتلف القطاعات ملواجهة هذه الظروف 

اال�ستثنائية التي مير بها اجلميع يف ظل 

تداعياتها  مع  والتعامل  كورونا،  جائحة 

مثمناً  االأ�سعدة  خمتلف  على  واحتوائها 

ودائ����رة  وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  دور 

امل��ت��م��ي��ز  االأداء  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ات  م��راق��ب��ة 

ل��ع��ق��د  ت�����س��ه��ي��ل االإج���������راءات  يف اجن�����از و 

اج��ت��م��اع��ات ال�����س��رك��ات ب��و���س��ائ��ل االت�����س��ال 

ا�ستمرارية  ل�سمان  واالل��ك��رتوين  املرئي 

االع�����م�����ال ، ك���م���ا ث���م���ن ال��������دور ال���ف���اع���ل 

واملميز للبنك املركزي االأردين يف ا�سدار 

ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��داع��م��ة ل��ل��ق��ط��اع امل�����س��ريف 

وطبيعة  بخ�سو�سية  االأردن��ي��واه��ت��م��ام��ه 

ع���م���ل امل�������س���ارف االإ����س���الم���ي���ة ال���داع���م���ة 

انه  �سحادة  واأ�ساف  الوطني.  لالقت�ساد 

ان��ط��الق��اً م��ن واج���ب م�����س��رف��ن��ا ال��وط��ن��ي 

وم�������س���وؤول���ي���ات���ه االج���ت���م���اع���ي���ة ف���ق���د ق���رر 

مليونني  مببلغ  ال��ت��ربع  االإدارة  جمل�س 

للم�ساهمة  دي��ن��ار  األ���ف  وخم�سني  وم��ائ��ة 

ملواجهة  االأردنية  دعم جهود احلكومة  يف 

ك����ورون����ا اىل ج��ان��ب  ف���اي���رو����س  ج���ائ���ح���ة 

البنك  عن  ال�سادرة  بالتعليمات  االلتزام 

احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات  االأردين  امل���رك���زي 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ال���س��ت��م��رار ب��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع 

اخل��دم��ات امل�����س��رف��ي��ة امل��م��ك��ن��ة يف ال��ف��روع 

االلكرتونية،  البنك  قنوات  خالل  من  او 

البنك  ال��ع��ام��ل��ني يف  ���س��الم��ة  م��ع ���س��م��ان 

ميزانية  اأرق���ام  وح��ول  االأوىل.  ب��ال��درج��ة 

 2019/12/31 ال�سنوية كما هي يف  البنك 

ق����ال ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ال��رئ��ي�����س 

التنفيذي / املدير العام للبنك االإ�سالمي 

ال�سري  م�����س��رف��ن��ا  وا���س��ل  ل��ق��د   ، االأردين 

م�ستمر  من��و  بتحقيق  ال��ن��ه��ج  نف�س  ع��ل��ى 

يف م��وؤ���س��رات��ه امل��ال��ي��ة م��ع امل��ح��اف��ظ��ة على 

لعام  االأردين  امل�سريف  ال�سوق  من  ح�سته 

التمويل  اأر�سدة  2019، حيث بلغ جمموع 

واال����س���ت���ث���م���ار ل��ل��ب��ن��ك م����ن ال��ت�����س��ه��ي��الت 

يف  العاملة  للبنوك  املبا�سرة  االئتمانية 

وب��ل��غ   %14.1 ح����وايل  ن�����س��ب��ت��ه  م���ا  االأردن 

جمموع اأر�سدة االأوعية االدخارية للبنك 

م��ن اإج���م���ايل ودائ����ع وح�����س��اب��ات ال��ع��م��الء 

ح��وايل  االأردن  يف  العاملة  ال��ب��ن��وك  ل��دى 

البنك  م��وج��ودات  وب��ل��غ جم��م��وع   %  12.4

العاملة  البنوك  م��وج��ودات  جمموع  اإىل 

وح��ق��ق   . ن�����س��ب��ت��ه%9.3  م���ا  االأردن  داخ����ل 

2019 و�سلت  ع���ام  خ���الل  ارب���اح���اً  ال��ب��ن��ك 

ق��ب��ل ال�����س��ري��ب��ة اىل ح���وايل 88.6م��ل��ي��ون 

54.3مليون  حوايل  ال�سريبة  وبعد  دينار 

دي����ن����ار. وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ن��م��و يف ح��ق��وق 

امل�ساهمني حوايل 7.2% لت�سل اىل حوايل 

422 م��ل��ي��ون دي���ن���ار وب��ل��غ م��ع��دل ال��ع��ائ��د 

ع��ل��ى ح��ق��وق امل�����س��اه��م��ني ب��ع��د ال�����س��ري��ب��ة 

راأ���س  كفاية  ن�سبة  بلغت  ح���وايل13.34%و 

 2019 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف   )CAR( امل������ال 

كفاية  تعليمات  ح�����س��ب   %24.33 ح���وايل 

ال�سادرة  اال�سالمية  للبنوك  امل��ال  راأ����س 

ن�سبة  وه��ي  االأردين  امل��رك��زي  البنك  ع��ن 

 ، وال��ب��ال��غ��ة%12  امل��ق��ررة  الن�سبة  ت��ت��ج��اوز 

البنك  ق��اع��دة  متانة  على  ت��اأك��ي��داً  وذل���ك 

على  العائد  معدل  بلغ  وقد  الراأ�سمالية، 

ال�سريبة حوايل  بعد  املوجودات  متو�سط 

�سالمة  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  ح��اف��ظ  ك��م��ا   %1.26

حم��ف��ظ��ت��ه االئ��ت��م��ان��ي��ة وج������ودة ا���س��ول��ه 

غري  ال���دي���ون  تغطية  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 

اال�ستثمار  اأرباح  وبلغت   ، العاملة%122.4 

امل�سرتك حوايل 197 مليون دينار .

 وب����ل����غ����ت م��������وج��������ودات ال����ب����ن����ك مب��ا 

ف��ي��ه��ا )ح�����س��اب��ات اال���س��ت��ث��م��ار امل��خ�����س�����س 

)املحافظ  باال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات 

4.970 مليار دينار  اال�ستثمارية(( حوايل 

بن�سبة منو حوايل %7.6 .

 وا����س���ار ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ان��ه 

ان��ع��ك��ا���س��اً الأن�����س��ط��ة ال��ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

وت��ق��دمي��ه خل��دم��ات م�����س��رف��ي��ة م��ت��ط��ورة 

ت���ت���واف���ق م���ع اح���ك���ام وم���ب���ادئ ال�����س��ري��ع��ة 

لتعزيز ثقة متعاملي  وتاأكيداً  اال�سالمية 

االدخ��اري��ة  االوع��ي��ة  ار���س��دة  بلغت  البنك 

املخ�س�س  اال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا 

)املحافظ  باال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات 

دينار  مليار  ح��وايل4.395  اال�ستثمارية(( 

ب��ن�����س��ب��ة من���و ح��������وايل7.6% م���وزع���ه على 

ح����وايل951األ����ف ح�����س��اب ع��ام��ل. وا���س��اف 

القطاعي  ال��ت��ن��وع  ل�سيا�سة  تطبيقاً  ان���ه 

واجل�����غ�����رايف ال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا ال���ب���ن���ك يف 

املقدمة  واال�ستثمارات  التمويالت  تنمية 

واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  لالأفراد 

وال�����س��رك��ات م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى حتقيق 

ع����وائ����د جم���زي���ة ب���ل���غ اج����م����ايل ار����س���دة 

)ح�سابات  فيها  مبا  واال�ستثمار  التمويل 

الوكالة  وح�سابات  املخ�س�س  اال�ستثمار 

ب��اال���س��ت��ث��م��ار )امل��ح��اف��ظ اال���س��ت��ث��م��اري��ة(( 

ح���وايل3.817م���ل���ي���ار دي���ن���ار ب��ن�����س��ب��ة منو 

األ��ف   222.9 ع��ل��ى  م��وزع��ه   %7.5 ح����وايل 

معاملة. كما حر�س م�سرفنا على اإي�سال 

التجمعات  خمتلف  اإىل  املميزة  خدماته 

و�سهولة  بي�سر  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سكنية 

جديدة  ومكاتب  ف��روع  افتتاح  خ��الل  من 

ون��ق��ل��ه��ا  ف������روع  اىل  م���ك���ات���ب  حت���وي���ل  او 

تفرع  �سبكة  لت�سبح  ج��دي��دة  م��واق��ع  اىل 

 80 م���ن  ت��ت�����س��ك��ل   2019 ن��ه��اي��ة  ال��ب��ن��ك يف 

ح�سني  ال��دك��ت��ور  وب��ني  مكتباً.  و28  ف��رع��اً 

املميز  اداءه  يف  م�ستمر  البنك  اأن  �سعيد 

فالنتائج اجليدة التي حققها خالل العام 

القطاع  يف  البنك  موقع  م��ن  تعزز   2019

االق���ت�������س���اد  وت����خ����دم  االأردين  امل�������س���ريف 

الوطني واملجتمع املحلي وحتقق تطلعات 

على  وتوؤكد  وم�ساهميه،  البنك  متعاملي 

البنك مبركز مايل قوي وجودة يف  متتع 

اإدارة االأ�سول و�سيا�سة ح�سيفة يف القدرة 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات 

وم���ن���ه���ا ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ال���ت���ي ت��ع�����س��ف 

ب��ال��ع��امل واث���اره���ا امل��ال��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

وت��داع��ي��ات��ه��ا م���وؤك���داً وق����وف ال��ب��ن��ك اىل 

ج��ان��ب امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ت��ه��ا 

تبعاتها. واحتواء 

البنك اإلسالمي األردني يعقد اجتماع الهيئة العادية باالتصال 
المرئي وااللكتروني ويقر البيانات المالية لعام 2019
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قيادة  البغدادي يف  بكر  اأب��و  ك�شف مر�شح خلالفة 

داخ��ل  وفكرية  عقائدية  مراجعات  ع��ن  “داع�ش”، 
�شفوفه،  داخل  الغالة  غلبة  وعن  الإرهابي  التنظيم 

على  خ�شارته  بعد  والتعيينات  اخلطط  يف  وحت��ولت 

الأر�ش

تنظيم  قادة  اأهم  اأحد  النا�شر قردا�ش،  وقال عبد 

خل��الف��ة  امل��ح��ت��م��ل  امل��ر���ش��ح  ك���ان  وال�����ذي  “داع�ش” 
التنظيم بعد اأبو بكر البغدادي، اأن قيادات “داع�ش” 

اأن  اأفكار التنظيم بعد  وبطلب من البغدادي راجعت 

خ�شرت العديد من املواقع خالل ال�شنوات الأخرية

اأعلن  حيث  الق�شبان،  خلف  حاليا  قردا�ش  ويقبع 

بعد  اعتقاله  الأربعاء، عن  العراقي،  املخابرات  جهاز 

معلومات “ا�شتخبارية دقيقة«

ال��ت��ن��ظ��ي��م  خ�������ش���ارة  “وبعد  اأن�����ه  ق����ردا�����ش  وروى 

�شيطرته، متت  كانت حتت  التي  ال�شا�شعة  لالأرا�شي 

مراجعة الأمور مع قيادات التنظيم، ونحن كنا ثالث 

�شخ�شيات اأنا وحممد فرقان واأبو اأيوب العقابي«

الغالة  كفة  اأن  تبني  املناق�شات  “خالل  اأن��ه  وذك��ر 

هي الأرجح والأك��رب، وظهر اأن العدد الأكرب هم من 

الغالة، حيث مت التفاق على اأن يتم ا�شتدعاء كل من 

عليه م�شكلة ملناق�شته مبا عليه من كالم«

وبح�شب تقارير، يعرف عن زعيم التنظيم ال�شابق، 

“حازم ول يرتاجع  ب��اأن��ه  ال��ب��غ��دادي  بكر  اأب���و  امل��دع��و 

ب�شهولة عن قراراته، كما يحاول عدم اإظهار عيوبه”، 

ب��ح��ال كان  ال��ن��وع احل���ازم  “لي�ش م��ن  اأن ق��ردا���ش  اإل 

متواجدا بني قيادات التنظيم«

ال�شمال،  بولية  ت�شمى  ما  اأوام��ر عزله، عن  وعن 

يدعى  “�شخ�شا  اإن  ق��ائ��ال  احل��ك��اي��ة،  ق���ردا����ش  ���ش��رد 

توبتهم،  بعد  الأ�شخا�ش  بع�ش  بقتل  ق��ام  الإل��ه  عبد 

الذي  القري�شي  اأبي معتز  اأوام��ر من  بناء على  غدرا 

ال�شمال، وكان هنالك  نائب وايل  كان ي�شغل من�شب 

�شوريا  م��ن  ال��ع��ودة  م��ن  منعه  فتم  �شديد  امتعا�ش 

ب�شبب تلك الق�شية«

“ا�شتدعائي من قبل البغدادي،  وتابع قردا�ش مت 

بغية ترفيع اأبي معتز ملن�شب اأمري جلنة العراق، واأنا 

اللقاء،  خ��الل  خالفات  هناك  وكانت  ال�شمال،  اأم��ري 

ب�شبب مواقفه، وعلى اإثر هذا الأمر مت عزيل ب�شكل 

ال�شمال  نهائي من املو�شوع برمته حتى نيابة ولية 

مت عزيل منها«

 مرشح لخالفة البغدادي يكشف من خلف القضبان عن مراجعات عقائدية داخل »داعش«

رئيس األركان السابق آيزنكوت: كنا 
مستعدين للحرب بعد فشل عملية خانيونس 

االنباط-وكاالت

 ك�شف رئي�ش اأرك��ان اجلي�ش الإ�شرائيلي 

اأن اجل��ي�����ش  اآي����زن����ك����وت،  ال�������ش���اب���ق، غ������ادي 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ك��ان م�شتعدا لإن����دلع حرب 

اإثر  غ��زة، على  جديدة �شد حما�ش بقطاع 

الك�شف عن الوحدة اخلا�شة بخانيون�ش

هيوم”  “ي�شرائيل  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

ال���ع���ربي���ة، ����ش���ب���اح ام�������ش اخل���م���ي�������ش، عن 

اآيزنكوت قوله: “كنا م�شتعدين للحرب بعد 

ف�شل العملية الأمنية، والك�شف عن القوات 

الإ�شرائيلية اخلا�شة بخانيون�ش«

اآي��زن��ك��وت،  اأ���ش��اف  ال�شحيفة،  وبح�شب 

اأنه اأ�شدر اأوامر لقائد �شالح اجلو، عميكام 

ن����ورك����ني، ب�����اأن ي�����ش��ت��ع��د ل����ش���ت���خ���دام ك��اف��ة 

قدرات �شالح اجلو، من اأجل اإخراج اجلنود 

الإ�شرائيليني من قطاع غزة، حتى لو اأدى 

ذلك اإىل ن�شوب حرب

اإىل  اآيزنكوت  تطرق  لل�شحيفة،  ووفقا 

�شفقة ت��ب��ادل اأ���ش��رى ج��دي��دة م��ع حما�ش، 

حم��ذرا م��ن ت��ك��رار من��وذج �شفقة �شاليط، 

لأن��ه��ا ت�شببت يف حت��ري��ر  ع���دد ك��ب��ري من 

�شد  الأم���ن���ي  ال��ع��م��ل  و�شت�شجع  الأ����ش���رى، 

“اإ�شرائيل«
اأن  اىل  ال��ع��ربي��ة،  ال�شحيفة  واأ�����ش����ارت 

اآي��زن��ك��وت، ع��رب ع��ن رغبته ب��ال��دخ��ول اإىل 

اأري����د  “اإنني  ق��ائ��ال  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  احل��ل��ب��ة 

بيني  اأ�شاليف مثل:  فعل   ما  التاأثري، مثل 

اأ���ش��ك��ن��ازي، ���ش��اوؤول م��وف��از،  غانت�ش، غ��اب��ي 

مو�شيه يعالون

االنباط-وكاالت

ك������ت������ب غ�������ي�������ن�������ادي ب����������ي����������رتوف، يف 

ح���ول  غازيتا”،  “نيزافي�شيمايا 
ل��دى  ن�����ش��ري  ع��ن  الفل�شطينيني  ب��ح��ث 

ال��ك��رم��ل��ني ل��ق�����ش��ي��ت��ه��م ال��وط��ن��ي��ة اأم���ام 

خ��ط��ط اإ���ش��رائ��ي��ل امل���دع���وم���ة اأم��ري��ك��ي��اً 

الغربية ال�شفة  اأجزاء من  ل�شم 

وجاء يف املقال: اأعلنت قيادة ال�شلطة 

من  الن�شحاب  الفل�شطينية  الوطنية 

حكومتي  مع  املربمة  التفاقيات  جميع 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واإ����ش���رائ���ي���ل. ���ش��رح 

ب���ذل���ك ال��زع��ي��م ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 

تفيد  ال��ت��ي  ل��الأخ��ب��ار  ا�شتجابة  ع��ب��ا���ش، 

ب���اأن احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اجل��دي��دة 

نتنياهو،  بنيامني  خلطة  وفقا  تعتزم، 

���ش��م اأج�����زاء م���ن الأرا�����ش����ي اخل��ا���ش��ع��ة 

الآن الفل�شطينية  الوطنية  لل�شلطة 

واأك������د ع���ب���ا����ش، م���ن ج���دي���د، ال���ت���زام 

لل�شراع  ال�شلمية  بالت�شوية  فل�شطني 

م���ع اإ����ش���رائ���ي���ل ���ش��م��ن ���ش��ي��غ��ة ال��ل��ج��ن��ة 

ال��رب��اع��ي��ة ل��ل�����ش��رق الأو����ش���ط - رو���ش��ي��ا 

املتحدة  وال��ولي��ات  الأوروب���ي  والحت���اد 

ل��ل�����ش��ف��ارة  ووف����ق����ا  امل����ت����ح����دة-  والأمم 

الفل�شطينية يف رو�شيا، تقّدم عبا�ش اإىل 

موؤمتر  عقد  باقرتاح  بوتني  فالدميري 

دويل يف مو�شكو.

 وهكذا، تكون رو�شيا قد تلقت عر�شا 

بلعب دور الو�شيط الرئي�ش يف الت�شوية 

ل�شلمية ا

وال�شرق  اأوروب���ا  مركز  رئي�ش  وي��رى 

الأو��������ش�������ط مب���ع���ه���د اأوروب�������������ا ال���ت���اب���ع 

األك�شندر  الرو�شية،  العلوم  لأك��ادمي��ي��ة 

ا�شتباقي.  ع��ب��ا���ش  ق���رار  اأن  ���ش��وم��ي��ل��ني، 

ال��ت��ي  ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة،  “بخطوته  ف��ه��و 

ب��ال��ط��ب��ع ت��ع��ق��د ال��و���ش��ع، ي��ري��د ف��رم��ل��ة 

ن��ت��ن��ي��اه��و ق��ب��ل اأن ي�����ش��ب��ح ال�����ش��م اأم���را 

واق���ع���ا. اأم���ا ت��اأث��ري ذل���ك ف��غ��ري وا���ش��ح. 

على  ق���ادرا  �شيكون  ع��ب��ا���ش  ب���اأن  اأع��ت��ق��د 

اإبطاء عملية ال�شم اإىل حد ما«

اأن  حقيقة  ف���اإن  ل�����ش��وم��ي��ل��ني،  ووف��ق��ا 

تت�شرف  م���وؤخ���را  ب����داأت  ت��رام��ب  اإدارة 

جت����اه ال�������ش���رق الأو�����ش����ط ب���ح���ذر اأك����رب، 

تنفيذ  ت��ف��ر���ش  ف��ه��ي ل  ع��ب��ا���ش.  ت��خ��دم 

بتحركات  تقوم  ول  القرن”،  “�شفقة 
م��ب��ا���ش��رة م��ع��ادي��ة ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني. يف 

يتخلى  اأن  امل�شتبعد  من  نف�شه،  الوقت 

امل�شتوطنات  ���ش��م  خ��ط��ط  ع��ن  نتنياهو 

اليهودية، ما مل يكن هناك �شغط قوي 

ميكن  وحدها  املتحدة  والوليات  عليه. 

الكثري  يعتمد  ال�شغط.  اأن متار�ش هذا 

وخا�شة  العربية،  ال��دول  فعل  ردة  على 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة. ف��رتام��ب 

راأيها بالذات« اإىل  ي�شغي 

من  الرغم  وعلى  نف�شه،  الوقت  ويف 

اإدان�����ة ج��م��ي��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة خلطط 

�شغط  تدابري  اأحد  يقرتح  مل  نتنياهو، 

اإ�شرائيل على  ملمو�شة 

 عباس يبحث عند بوتين عن مفتاح لترامب
ردًا على خطاب عباس

 اختراق المئات من المواقع 
اإللكترونية اإلسرائيلية

 االحتالل يكشف خطة »رياح السماء« لمواجهة التصعيد في الشمال

 السعودية تعرب عن رفضها لما 
صدر بخصوص خطط وإجراءات 

»إسرائيل« لضم أراض فلسطينية

 الخارجية الروسية: »داعش« 
في سوريا يستغل جائحة كورونا

 المحّرر أبو هشهش .. زجوا أبناءه األربعة 
في سجونهم وُيالحقون خامسهم

االنباط-وكاالت

الإ�شرائيلية،  الإنرتنت  املئات من مواقع  “هاكرز جمهولون”،  ا�شتهدف 

ون�شروا مواًدا دعائية تظهر احرتاق املدن الإ�شرائيلية

لهجمات  تعر�شت  امل��واق��ع  من  املئات  اأن  العربية،   ”12“ القناة  وذك��رت 

“اإيران” اليوم،  تنظمه   ال��ذي  العاملي  القد�ش  ي��وم  مع  تزامًنا  اإلكرتونية، 

لفتة اإىل اأنه من املرجح اأن يكون م�شدر الخرتاق هي اإيران

ويف التفا�شيل، فاإّن من بني املواقع التي جرى اخرتاقها مواقع �شخ�شية، 

واأخرى داعمة للجنود وغريها من املواقع، حيث يظهر على املواقع فيديو 

تخّيلي لحرتاق مدن حيفا وتل اأبيب وغريها

واأفادت ما ت�شمى “منظومة مكافحة الهجمات الإلكرتونية الإ�شرائيلية”، 

يوم  ذك��رى  يف  �شنوًيا  وتنفذ  متوقعة  كانت  هجمات  هكذا  اأن  “ال�شايرب”، 
يوم  با�شم  تنفيذها  الهجمات مت  واأن  رم�شان،  �شهر  اأواخ��ر  العاملي،  القد�ش 

القد�ش العاملي

االنباط-وكاالت

ك�شف جي�ش الحتالل الإ�شرائيلي، ام�ش اخلمي�ش، عن تدريبات ع�شكرية 

واأطلقت  ال�شورية،  اللبنانية  احل��دود  وح��دات اجلي�ش على  ريها  جديدة، جتجُ

عليها ا�شم “رياح ال�شماء” ملواجهة اأي ت�شعيد حمتمل

ال�شماء”  “رياح  خ��ط��ة  ع���ن  الح���ت���الل  ج��ي�����ش  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 

ملواجهة  ولبنان  �شوريا  ال�شمالية على جبهتي  املنطقة  اجلاهزية يف  لتعزيز 

�شيناريوهات من الت�شعيد وحتى حالة ن�شوب حرب«

واأ�شاف يف تغريدة له عرب موقع “تويرت”: “يف اإطار ذلك جتري اأعمال 

لفح�ش جاهزية وحدات القيادة بال�شافة اإىل اأعمال لتنظيم امليدان املتمثلة 

باإقامة العوائق الأمنية وفتح طرقات ا�شتعداًدا لي طارئ«

االنباط-وكاالت

بخ�شو�ش  ���ش��در  مل��ا  رف�شها  ع��ن  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأع��رب��ت 

وف��ر���ش  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  اأرا�����ش يف  ل�شم  اإ���ش��رائ��ي��ل  واإج�����راءات  خ��ط��ط 

عليها. الإ�شرائيلية  ال�شيادة 

على  اخلمي�ش،  ام�ش  ال�شعوديةن  اخلارجية  عن  ال�شادر  البيان  و�شدد 

ل��ق��رارات  انتهاكات  ولأي  اجل��ان��ب،  اأح��ادي��ة  اإج����راءات  ب��اأي  اململكة  تنديد 

ال�شالم  عملية  ا�شتئناف  فر�ش  يقو�ش  قد  ما  ولكل  الدولية،  ال�شرعية 

لتحقيق الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.

التاأكيد على موقف اململكة الثابت  وجددت وزارة اخلارجية يف البيان، 

ودع��م  جانبه  اإىل  ال��دائ��م  ووق��وف��ه��ا  ال�شقيق  الفل�شطيني  ال�شعب  جت��اه 

القد�ش  وعا�شمتها  امل�شتقلة،  الفل�شطينية  ال��دول��ة  واإق��ام��ة  خ��ي��ارات��ه، 

التفاو�ش  عجلة  لدفع  الداعية  للجهود  اململكة  دعم  توؤكد  كما  ال�شرقية، 

يلبي  و�شامل  ع��ادل  ح��ل  اإىل  للتو�شل  ال��دول��ي��ة،  ال�شرعية  م��ق��ررات  وف��ق 

ال�شقيق الفل�شطيني  ال�شعب  تطلعات 

االنباط-وكاالت

“داع�ش” بداأوا  تنظيم  م�شلحي  اأن  الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  اأك��دت 

تف�شي  ظ���روف  م�شتغلني  ���ش��وري��ا،  ���ش��رق  ���ش��م��ال  يف  هجماتهم  بت�شعيد 

جائحة فريو�ش كورونا

خالل  زاخ��اروف��ا  م��اري��ا  ال��رو���ش��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 

يف  ال��و���ش��ع  ت��ده��ور  “نر�شد  اخلمي�ش:  ام�����ش  اأ�شبوعي  �شحفي  م��وؤمت��ر 

املناطق غري اخلا�شعة ل�شيطرة احلكومة يف �شمال �شرق �شوريا. لقد قرر 

و�شعدوا  كورونا  فريو�ش  وب��اء  انت�شار  ظ��روف  ا�شتغالل  “الدواع�ش” 
اعتداءهم«

الإرهابيون  نفذ  وحدها  مايو  و15   10 بني  الفرتة  “يف  اأن��ه  واأ�شافت 

اأكرث من 20 هجوما �شد القوات الكردية يف حمافظتي دير الزور والرقة، 

اأ�شفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 �شخ�شا واإ�شابة اأكرث من 30 اآخرين«

وتابعت: “لفتت انتباهنا التقارير املثرية للقلق حول هروب �شبعة من 

اإىل  م�شرية  للنازحني”،  الهول  ملخيم  تابع  �شجن  “داع�ش” من  عنا�شر 

اأن الوليات املتحدة التي  “كل هذه الوقائع تاأتي تاأكيدا جديدا على  اأن 

لل�شكان  اهتماما  يعريون  ل  وحلفاءها،  الفرات  وراء  من  مناطق  حتتل 

املدنيني وق�شايا احلفاظ على الأمن وغري ذلك من امل�شائل املهمة فعال«

االنباط-وكاالت

واهلل اإين ل اأنام الليل، اأخذوا جميع 

اأ���ش��غ��ره��م كي  ���ري���دون الآن  اأب��ن��ائ��ي ويجُ

 .. اإخ��وت��ه  كبقية  �شجونهم  يف  ي��زج��وه 

عائلة اأبو ه�شه�ش هي اإحدى العائالت 

زال���ت  وم����ا  ع��ان��ت  ال��ت��ي  الفل�شطينية 

تعاين من انتهاكات الحتالل مبختلف 

�شيا�شاته الهمجية

اإ�شحق اأبو ه�شه�ش البالغ من العمر 

ال��ف��ّوار يف اخلليل،  58 عاًما من خميم 

ي�شتذكر كيف بداأ ق�شته مع الحتالل 

ح��ي��ن��م��ا ك����ان ����ش���اًب���ا يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، 

عائلته  م��ن��زل  م��ن  الح��ت��الل  واعتقله 

وزجه يف ال�شجن لعامني

يقول ل� قد�ش الإخبارية : الحتالل 

طويلة،  �شنوات  منذ  العائلة  ي�شتهدف 

من  اأرب��ع��ة  �شجونه  يف  يحتجز  وال��ي��وم 

اأ���ش��غ��ره��م من  ��الح��ق الآن  اأب��ن��ائ��ي، ويجُ

خالل �شيا�شة التهديد والوعيد

جنله  ح���ّول  الح��ت��الل  اأن  وي�شيف 

لالعتقال  ع��اًم��ا(   31( حم��م��ود  ال��ب��ك��ر 

الإداري لأربعة �شهور، بعدما اعتجُقل يف 

اخلام�ش من �شهر اأيار/ مايو اجلاري،

ويف  ل��ط��ف��ل  واأب  م����ت����زّوج  حم���م���ود 

انتظار اآخر، وعانى �شابًقا من العتقال 

الإداري حيث اأن الأمر الإداري الأخري 

ه��و اخل��ام�����ش اأو ال�����ش��اد���ش ل���ه، بح�شب 

والده

واأّك��د اأن��ه منذ 13 عاًما وه��و يحاول 

اجل��ام��ع��ي��ة،  ���ش��ه��ادت��ه  ع��ل��ى  يح�شل  اأن 

ف���ك���ان ي����در�����ش ال���ت���م���ري�������ش، وب�����ش��ب��ب 

اعتقالته املتكررة، حّول ليدر�ش الأدب 

الإجن��ل��ي��زي، واع��ت��ق��ل��ه الح���ت���الل قبل 

�شهر من موعد المتحانات

عاماً(   22( اأحمد  الثاين  الب��ن  اأم��ا 

ا حيث اعتقلته قوات  اأي�شً فهو جامعّي 

الحتالل يف ت�شرين اأول 2019، وحولته 

اإىل العتقال الإداري، واأ�شدرت موؤخراً 

اأمًرا اإدارًيا بحقه للمرة الثانية ملدة �شتة 

�شهور

اأّم������ا حم��م��د )21 ع����ام����اً( وجم���دي 

م��ا  وال���ده���م���ا  ف��ب��ح�����ش��ب  ع����ام����اً(   19(

مركز  يف  ل��ال���ش��ت��ج��واب  يخ�شعان  زال 

الأول  اعتجُقل  حيث   ، ع�شقالن  حتقيق 

يف اخلام�ش من اأيار اجلاري مع �شقيقه 

حم��م��ود، وال��ث��اين يف ال����18 م��ن ال�شهر 

ذاته

يقول اأبو حممود ل� قد�ش : حرموين 

ويجُريدون  الأربعة،  اعتقلوا  اأبنائي،  من 

طفاًل  ي��ع��د  ال����ذي  اخل��ام�����ش  �شقيقهم 

)يبلغ 16 عاًما من العمر(، واهلل اإين ل 

اأنام الليل ب�شبب ا�شتهداف اأبنائي

ك��ان جي�ش الح��ت��الل يقتحم منزل 

الّرعب  فيجُثري  اأبو ه�شه�ش  اإ�شحق  العم 

اأبناء  خم�شة  فلديه  �شاكنيه،  قلوب  يف 

القتحام  ميّر  كان  اأحياًنا  بنات،  واأرب��ع 

الباب  لهم  فتح  اإْن  تفتي�ش خا�شة  دون 

اقتحام  اأو  لالعتقال،  مطلوب  هو  من 

مع تفتي�ش دقيق وتخريب

ن������ادي الأ������ش�����ري، ع���ّق���ب ع���ل���ى ذل���ك 

اأبو ه�شه�ش  بالقول: اإن عائلة الأ�شرى 

الفل�شطينية  العائالت  لع�شرات  منوذج 

ا�شتهدافها،  الح���ت���الل  ي��وا���ش��ل  ال��ت��ي 

املتكررة،  العتقال  عمليات  خ��الل  من 

وتهديد  تنكيل  عمليات  ترافقها  التي 

متوا�شلني

وجدد نادي الأ�شري دعوته امل�شتمرة 

ب��اأن  ال��دول��ي��ة،  احلقوقية  للموؤ�ش�شات 

تتخذ درواً اأكرث فاعلية يف الك�شف عن 

حد  وو�شع  اليومية  الح��ت��الل  جرائم 

لها
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القاهرة - وكاالت

ك�������ش���ف حم����م����د ف��������وزي امل���ت���ح���دث 

وال��ري��ا���ش��ة،  ال�شباب  ل���وزارة  الر�شمي 

ع���ن حت���دي���د م���وع���د ع�����ودة ت���دري���ب���ات 

ال�شتئناف  ا�شتعدادا  امل�شرية،  االأندية 

ال��ن�����ش��اط. وك��ت��ب ف���وزي ع��ر �شفحتة 

االجتماعي  التوا�شل  مبوقع  الر�شمية 

�شبحي  اأ���ش��رف  الدكتور  اأن  في�شبوك 

وزي���ر ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة ق���رر ع��ودة 

ال��ت��دري��ب��ات ي���وم 15 ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران 

امل��ق��ب��ل ب�����ش��ك��ل ج���زئ���ي، وف��ق��ا مل���ا اأق����ره 

“ندر�س  وت����اب����ع:  ال���������وزراء.  جم��ل�����س 

م����ع احت�����اد ال����ك����رة ك���اف���ة االإج��������راءات 

ال��وق��ائ��ي��ة امل��ن��ت��ظ��ر ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، وع��ل��ى 

مع  االتفاق  االآن  اخلما�شية(  )اللجنة 

متهيدا  العودة  اإج��راءات  على  االأندية 

بالذكر  اجلدير  الن�شاط”.  ال�شتئناف 

رئي�س  مدبويل  م�شطفى  الدكتور  اأن 

اأعلن  كان قد  امل�شري  ال��وزراء  جمل�س 

يف وق�����ت ����ش���اب���ق ع����ن ع������ودة ال��ن�����ش��اط 

ال�شهر  منت�شف  بالتدريج  الريا�شي 

الريا�شي  الن�شاط  توقف  بعد  املقبل، 

�شهرين. لنحو 

االنباط – عمان

اللجنة  اأج��رت��ه��ا  درا����ش���ة  ك�شفت   

االأوملبية االأردنية، عن خ�شائر مالية 

واملراكز  باالأكادمييات  حلقت  كبرية 

الريا�شية خالل ال�شهرين املا�شيني 

40 مليون دينار.  و�شلت اإىل حوايل 

ال���ل���ج���ن���ة يف خ�����ر ع��ل��ى  واأ��������ش�������ارت 

اأن درا�شة على  موقعها الر�شمي اإىل 

واأك��ادمي��ي��ة  م��رك��ز   500 ت�شم  عينة 

ريا�شية من اأ�شل 1946 موزعة على 

ك�شفت  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

االقت�شادي  ال�شرر  تفاقما يف حجم 

امل��ت��م��ث��ل يف اخل�����ش��ائ��ر واالإي��������رادات 

 30 ب��ني  ت���راوح م��ا  املتوقعة، وال��ت��ي 

توقف  ب�شبب  دي��ن��ار  مليون   40 اإىل 

ال�شهرين  خالل  الريا�شي  الن�شاط 

املا�شيني.

 
عوا�صم - وكاالت

القدم  لكرة  االأمل���اين  اأع��ل��ن االحت���اد 

لل�شيدات  املحلي  الدوري  اأن مناف�شات 

اأيار/مايو،   29 من  اعتباراً  �شت�شتاأنف 

ب�شبب  اأ�شهر  ثالثة  لنحو  توقف  بعد 

و�شتحذو  امل�شتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ال��رج��ال��ي��ة،  ح��ذو  الن�شائية  ال��ب��ط��ول��ة 

من  اع��ت��ب��اراً  مناف�شاتها  ع��ادت  وال��ت��ي 

16 اأي���ار/م���اي���و خ��ل��ف اأب����واب م��و���ش��دة 

اإج���راءات  ظ��ل  ويف  امل�شجعني  وج��ه  يف 

وق���اي���ة ���ش��ح��ي��ة ���ش��ارم��ة، ب��ع��د ت��وق��ف 

م��ن��ذ م��ن��ت�����ش��ف اآذار/م������ار�������س ب�����ش��ب��ب 

اأول  اأمل���ان���ي���ا  وب���ات���ت  “كوفيد-19”. 
اأوروب��������ا  ب���ط���ول���ة وط���ن���ي���ة ك������رى يف 

املحلي  ال�����دوري  م��ن��اف�����ش��ات  ت�����ش��ت��اأن��ف 

ب���ع���د ت���وق���ف ل��ن��ح��و ���ش��ه��ري��ن ب�����ش��ب��ب 

بتجميد  ت�شبب  الذي  كورونا  فريو�س 

ال��ن�����ش��اط��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ح���ول ال��ع��امل. 

واأعرب رئي�س االحتاد االأملاين فريت�س 

بوند�شليغا  “لقرار  �شعادته  عن  كيلر 

ال�����ش��ي��دات ال��داع��م ال���ش��ت��م��رار امل��و���ش��م 

نبحث  ال��ت��ي  ال��وح��دة  ه��ي  ه���ذه   )...(

عنها بالتحديد يف هذه االأزمة«.

 
عوا�صم - وكاالت

ات��خ��ذ احت����اد ال���ك���رة ال�������ش���وري ق���رارا 

بعودة الدوري، بعد اإيقافه لفرة ب�شبب 

اأزم����ة ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، وم��ن 

من  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  تنطلق  اأن  املتوقع 

والع�شرين  ال��ث��ام��ن  يف  االإي����اب،  م��رح��ل��ة 

الكرة  احت���اد  وك���ان  احل���ايل.  ال�شهر  م��ن 

الغائب،  ح��امت  العميد  برئا�شة  املحلي، 

االآ�شيوي  االحت��ادي��ن  مواقف  انتظر  قد 

الن�شاط،  ع��ودة  اإمكانية  ب�شاأن  وال��دويل 

مبا  ال��ق��رار،  اتخاذ  حرية  منحته  والتي 

ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع ظ����روف ال���ب���الد. وخ��اط��ب 

االحت�����اد اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة يف ���ش��وري��ا، 

وحت����دي����دا ال���ف���ري���ق احل���ك���وم���ي امل��ك��ل��ف 

ب���احل���د م���ن ان��ت�����ش��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا. 

وب���ع���د ج���ه���ود ك���ب���رية ج�����اءت امل���واف���ق���ة، 

بداية  ال��ت��دري��ب��ات  ع���ودة  االحت���اد  ليعلن 

ال�شهر احلايل، ب�شروط وقائية �شارمة، 

ف��ي��م��ا ���ش��ت��ك��ون امل��ب��اري��ات دون ج��م��اه��ري. 

ووج���ه احت���اد ال��ك��رة االأن���دي���ة ب���اأن تكون 

ال��ت��دري��ب��ات، حت��ت اإ����ش���راف ف��ري��ق طبي 

فحو�شات  وي��ج��ري  ي��راق��ب  متخ�ش�س، 

ي���وم���ي���ة ل���الأج���ه���زة ال��ف��ن��ي��ة واالإداري��������ة 

والالعبني. و�شجعت قلة عدد االإ�شابات 

على  الكرة  احت��اد  �شوريا،  يف  بالفريو�س 

اأندية  رف�س  وكذلك  ال��دوري،  ا�شتئناف 

اإلغاء امل�شابقة. املربع الذهبي 

االنباط – عمان

ن��ا���ش��دت ان��دي��ة امل��ح��رف��ني جاللة  

احل�شني،  اب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك 

التي  العالقة  الق�شايا  وحل  التدخل 

ون�شر  �شعبية.  االأك��ر  باللعبة  تتعلق 

امل���وق���ع ال��ر���ش��م��ي ل���ن���ادي ال���وح���دات 

ن�س  “في�شبوك”،  يف  �شفحته  على 

وط��ال��ب��ت  ع��ب��داهلل.  للملك  امل��ن��ا���ش��دة 

احلكمة  بعني  بالنظر  امللك  االأن��دي��ة 

وااله��ت��م��ام مل��ا اآل����ت اإل��ي��ه ك���رة ال��ق��دم 

االأردن���ي���ة م��ن ت��راج��ع ب�����ش��ب��ب ت��وق��ف 

واإي��ق��اف  متتاليني،  ع��ام��ني  الن�شاط 

ال���دع���م امل�����ادي وامل�����ش��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة 

الكرة  احت���اد  ل��دى  ل��الأن��دي��ة  العالقة 

البيان:  يف  االأومل��ب��ي��ة.وج��اء  واللجنة 

خاوية  االأن��دي��ة  �شناديق  “اأ�شبحت 
ا���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��ريت��ه��ا  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  وال 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا  ال���وف���اء  اأو  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

مهب  يف  اأ���ش��ب��ح��وا  ال��ذي��ن  لالعبيها 

ال���ري���ح ن��ت��ي��ج��ة ال���ظ���روف ال���ت���ي متر 

البيان  واأ���ش��ار  العزيزة”.  ب��ل��دن��ا  ب��ه��ا 

احت����اد  ن���ي���ة  ع����ن  ي������ردد  م����ا  اأن  اإىل 

ه��ذا  “�شيكون  ال����دوري  اإل��غ��اء  ال��ك��رة 

نع�س  يف  م�شمار  اآخ��ر  مبثابة  ال��ق��رار 

“نتطلع  وخ��ت��م:  االأردنية”.  ال��ك��رة 

جل��الل��ت��ك��م ب��ع��ني ال��ع��ط��ف م���ن اأج���ل 

القدم  وك��رة  االأردن��ي��ة  الريا�شة  دع��م 

تكمل  اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ح��ت��ى  واالأن����دي����ة 

وتوجيهاتكم«. بجهودكم  م�شريتها 

 
عوا�صم - وكاالت

ك�������ش���ف ت���ق���ري���ر ����ش���ح���ف���ي اإجن����ل����ي����زي، 

اخل���م���ي�������س، ع���ن اإم���ك���ان���ي���ة ان���ت���ظ���ار ري���ال 

م��ع  ل��ل��ت��ع��اق��د   2022 ع�����ام  ح���ت���ى  م����دري����د 

اإيرلينج هاالند،  ال�شاب  النجم الرنويجي 

م��ه��اج��م ب��ورو���ش��ي��ا دورمت����ون����د االأمل�����اين. 

واف��ت��ت��ح ه��االن��د ف��وز ف��ري��ق��ه ال��ك��ب��ري على 

�شاحب  لي�شبح  نظيفة،  برباعية  �شالكه 

اأول هدف ت�شهده املالعب االأوروبية، بعد 

وات�شل  ك��ورون��ا.   جائحة  ب�شبب  التوقف 

م��دري��د،  ري���ال  رئ��ي�����س  ب��ريي��ز،  فلورنتينو 

بهانز يواخيم فات�شكه، الرئي�س التنفيذي 

على  لتهنئته  امل���ب���اراة  ب��ع��د  ل���دورمت���ون���د، 

بح�شب �شحيفة  لفريقه،  الناجح  العر�س 

االإجن���ل���ي���زي���ة.  �شتاندرد”  “اإيفيننج 
يناير/  يف  دورمت��ون��د  اإىل  هاالند  وان�شم 

ك���ان���ون ال���ث���اين امل��ا���ش��ي، ق���ادًم���ا م���ن ري��د 

 13 ب����ول ����ش���ال���زب���ورج، وجن����ح يف ت�����ش��ج��ي��ل 

اأ���ش��ود  بقمي�س  م��ب��اراة   12 اأول  يف  ه��دًف��ا 

اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت  الفي�شتيفاليا. 

ه���االن���د ل���دي���ه ب��ن��د يف ع���ق���ده ي�����ش��م��ح ل��ه 

75 م��ل��ي��ون  مب���غ���ادرة دورمت����ون����د م��ق��اب��ل 

يورو، اإال اأن هذا ال�شرط ال ميكن تفعيله 

ال��رق��م  ه���ذا  ي��ع��ر  وال   .2022 �شيف  ق��ب��ل 

عن القيمة احلقيقية لهاالند كواحد من 

التوقيت  يف  اأوروب����ا  يف  املهاجمني  اأف�����ش��ل 

احل�����ايل، ل��ذل��ك ق���د ي��ف��ك��ر دورمت���ون���د يف 

ب��ي��ع��ه ب��ن��ه��اي��ة امل���و����ش���م امل���ق���ب���ل، ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اأكر.وكان االإيطايل مينو  ا�شتفادة مادية 

راي����وال، وك��ي��ل ه��االن��د، ق��د ادع���ى يف وق��ٍت 

�شابق رغبته يف ا�شطحاب اأحد العبيه اإىل 

ا  ريال مدريد هذا ال�شيف، لكنه قال اأي�شً

اإنه يرى هاالند يف اأملانيا ملو�شم واحد اآخر 

اأن��ه  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  االأق���ل.  على 

على  برييز  فيه  يحافظ  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 

�شداقة  فاإن  فات�شكه،  مع  الطيبة  عالقته 

ه��االن��د م��ع م��واط��ن��ه م��ارت��ن اأودي���ج���ارد، 

�شو�شيداد،  ري��ال  اإىل  امل��ع��ار  ال��ري��ال  الع��ب 

قد تدفعه نحو ريال مدريد.

 
عوا�صم - وكاالت

اتفق االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 

واالحت�������اد ال������دويل ل���الع���ب���ني امل��ح��رف��ني 

)ف���ي���ف���رو( ع���ل���ى ال���ع���م���ل م���ع���ا؛ م���ن اأج���ل 

ت�����ش��ري��ع وت����رية ت��ط��وي��ر ال���ك���رة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأزم���ة  ت��داع��ي��ات  وتخفيف 

اخلمي�س،  ب��ي��ان��ه  يف  فيفا  وذك���ر  امل�����ش��ت��ج��د. 

تقنية  عر  لقاء  خالل  اتفقا  الطرفني  اأن 

معا  “العمل  ع��ل��ى  ك��ون��ف��رن�����س،  ال��ف��ي��دي��و 

مل�����ش��ان��دة وت��ع��زي��ز ال���ك���رة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة خ��الل 

وتقدم  بعدها”.  الع�شيبة وما  الفرة  هذه 

الن�شائية  ب��ال��ك��رة  ل��الرت��ق��اء  مب��ب��ادرة  فيفا 

بني  اللعبة  لتطوير  دوالر  مليار  وخ�ش�س 

ال��ن��ج��اح  اأع���ق���اب  يف  و2022،   2019 ع���ام���ي 

يف  املا�شي  العام  ال�شيدات  ملونديال  الكبري 

فرن�شا.

 وق���ال���ت اأم����ان����دا ف����ان����درف����ورت رئ��ي�����ش��ة 

“متثل  فيفرو:  يف  الن�شائية  الكرة  قطاع 

اجل����ائ����ح����ة حت����دي����ا ج����دي����دا اأم��������ام ال���ك���رة 

واأف�����ش��ل طريقة  وال���الع���ب���ات،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، 

مل���واج���ه���ة ه�����ذا ت����اأت����ي خ�����الل روؤي�������ة ق��وي��ة 

ج��وان��ب  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ����ش���اف  ومتحدة”. 

ال���ت���ط���وي���ر ت��ت�����ش��م��ن امل�������ش���اب���ق���ات، وب���ن���اء 

ال����ق����درات، واحل���وك���م���ة وال���ق���ي���ادة، وزي����ادة 

من  الفني.  والتطوير  االحرافية،  معدل 

رئي�شة  ب��ارمي��ان،  ���ش��اراي  اأو�شحت  جهتها، 

قطاع الكرة الن�شائية يف فيفا، اأن املحادثات 

الع�شيبة  االأوق�����ات  ه���ذه  “يف  ف��ي��ف��رو  م��ع 

ل���ك���رة ال����ق����دم وال���ع���دي���د م����ن ال��ق��ط��اع��ات 

اأن ال��دع��م  ت��اأك��ي��د  اإي��ج��اب��ي��ة ن��ح��و  خ���ط���وة 

احلقيقي متاح، وكذلك امل�شاعدة، لالعبات 

امل���ح���رف���ات ع��ل��ى ك���اف���ة م�����ش��ت��وي��ات ال��ك��رة 

اجلارية  اجلهود  ا�شتمرار  وعلى  الن�شائية 

الن�شائية  ال��ك��رة  وتطوير  النمو  م��ن  ملزيد 

حول العامل«.

 
عوا�صم - وكاالت

“نايكي”  و����ش���رك���ة  ل��ي��ف��رب��ول  ت��و���ش��ل 

مالية  ت�شوية  اإىل  الريا�شية،  للتجهيزات 

ت��ت��ي��ح ل������الأول ان���ه���اء امل���و����ش���م احل�����ايل م��ع 

باالن�س”،  “نيو  م��ع��ه��ا  امل��ت��ع��اق��د  ال�����ش��رك��ة 

وتاأخري دخول عقده اجلديد حيز التنفيذ، 

تقارير �شحافية.  بح�شب 

مطلع  ال����دوري  ت��رت��ي��ب  مت�شدر  ووق���ع 

ال��ع��ام احل����ايل، ع��ق��داً م��ع ع��م��الق �شناعة 

املو�شم  من  اعتباراً  الريا�شية  التجهيزات 

االجمالية  قيمته  ت�شل  ب��اأن  يقدر  املقبل، 

اإىل نحو 70 مليون جنيه اإ�شرليني �شنوياً 

)نحو 85 مليون دوالر(، مبا ي�شمل القيمة 

ال��ن��ادي من  اإىل ح�شة  اإ���ش��اف��ة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

وغريها  وال��ت��ذك��ارات  القم�شان  بيع  اأرب���اح 

من االإيرادات. 

ويف حني كان من املقرر اأن يدخل العقد 

االأول من حزيران/يونيو  التنفيذ يف  حيز 

 2020-2019 مو�شم  اأن  اعتبار  على   2020

اإىل  ليفربول  ا�شطر  ان��ت��ه��ى،  ق��د  �شيكون 

مع  “نايكي” ل��ال���ش��ت��م��رار  م��ع  ال��ت��ف��او���س 

هذا التاريخ، نظراً  بعد  باالن�س” ملا  “نيو 
اآذار/ منت�شف  منذ  معلقة  امل��ب��اري��ات  الأن 

امل�شتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�شبب  م��ار���س 

وي���اأم���ل م�����ش��وؤول��و ك���رة ال��ق��دم االإن��ك��ل��ي��زي��ة 

منت�شف  م��ن  اع��ت��ب��اراً  املو�شم  ا�شتئناف  يف 

ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل، ع��ل��م��اً ب����اأن ل��ي��ف��رب��ول هو 

باللقب  التتويج  من  اأدن��ى  اأو  قو�شني  ق��اب 

1990.وبح�شب ما  العام  للمرة االأوىل منذ 

ميل” الريطانية  “ديلي  �شحيفة  ك�شفت 

اتفاقاً  ليفربول  اأب��رم  اخلمي�س،  عددها  يف 

مع “نايكي” مل تكن “نيو باالن�س” بعيدة 

اأجوائه، يبقي من خالله على تعاقده  عن 

م��ع االأخ����رية ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م احل��ايل، 

وملا بعد تاريخ نهاية عقد االأعوام اخلم�شة 

.)2020 اأي��ار/م��اي��و  ب��ه )31  ال���ذي ارت��ب��ط��ا 

واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن “نايكي” وافقت 

“اأنفيلد”  م��ل��ع��ب  دخ��ول��ه��ا  ت��اأج��ي��ل  ع��ل��ى 

الأن  ن��ظ��راً  وازن����ة،  م��ال��ي��ة  ت�شوية  مب��وج��ب 

ال��ت��ت��وي��ج امل���رج���ح ل��ل��ي��ف��رب��ول ب��ال��ل��ق��ب مع 

“نيو  �شعار  يحمل  قمي�شاً  العبيه  ارت��داء 

كبرية  ت�شويقية  قيمة  �شيمثل  باالن�س”، 

لالأخرية، وهي اأمريكية اأي�شاً.

هاالند على 
رادار الريال

 الفيفا يدعم الكرة النسائية بمليون دوالر

 تسوية 
بين 

ليفربول 
ونايكي

 االندية تناشد الملك 
النقاذها
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االنباط-وكاالت

فازت �سيدة �إيطالية بلوحة فنية ر�سمها 

مليون  قيمتها  تبلغ  بيكا�سو،  بابلو  �لفنان 

يورو، �أو ما يعادل 1.1 مليون دوالر، خالل 

ح��ف��ل ي��ان�����س��ي��ب خ����ري خم�����س�����ص جلمع 

�أم����و�ل ل�سالح �إن�����س��اء م�����س��روع��ات م��ي��اه يف 

�أفريقيا.

تذكرة  تلقت  �لتي  �ل��ف��ائ��زة،  و�ستح�سل 

“ناتور  ل���وح���ة  ع��ل��ى  ه���دي���ة،  �ل��ي��ان�����س��ي��ب 

�أو �لطبيعة �ل�سامتة، وهي لوحة  مورت”، 

زي��ت��ي��ة جت���ري���دي���ة ���س��غ��رة ع��ل��ى ق��م��ا���ص، 

عام  بيكا�سو  بابلو  �الإ�سباين  �لفنان  ر�سمها 

وكاأ�سا  و�سحفا  من�سدة  وت�سور   ،1921
من م�سروب �الأف�سنتني.

 100 �ليان�سيب  ت��ذك��رة  قيمة  وت��ب��ل��غ 

يورو فقط، وبذلك تكون �ل�سيدة �الإيطالية 

يورو  بقيمة مليون  قد ح�سلت على لوحة 

مقابل 100 يورو فقط.

 وج���م���ع �حل���ف���ل �خل�����ري �ل�����ذي �أق��ي��م 

يف ب��اري�����ص، �الأرب���ع���اء، 5.1 م��ل��ي��ون ي���ورو، 

�إىل  م���ن���ه���ا  ي�������ورو  �أل�������ف   900 ����س���ت���ذه���ب 

�مل��ل��ي��اردي��ر دي��ف��ي��د ن��ه��م��اد، ج��ام��ع ل��وح��ات 

بيكا�سو، �لذي قدم �للوحة ملنظمي �حلفل، 

بح�سب رويرتز.

�حلفل  عائد�ت  بقية  تخ�سي�ص  و�سيتم 

�لتي  �خل��ري��ة،  “كر”  موؤ�س�سة  ل�سالح 

لتوفر  م�����س��روع��ات  الإق��ام��ة  �ستخ�س�سها 

�مل��ي��اه �لنظيفة يف �مل��د�ر���ص و�ل��ق��رى يف كل 

من �لكامرون ومدغ�سقر و�ملغرب.

�حلفل،  منظمة  كو�سني،  ب��ري  وق��ال��ت 

�إنه مت بيع �أكرث من 51 �ألف تذكرة، قيمة 

كل منها 100 يورو، يف �حلفل �لذي تاأجل 

تنظيمه ب�سبب �أزمة فرو�ص كورونا.

االنباط-وكاالت

���س��ح��ب��ت ����س���رك���ة ف��ول��ك�����س��ف��اغ��ن 

�إع��الن  �ل�سيار�ت  ل�سناعة  �الأملانية 

���س��ي��ارة م��ن ط���ر�ز غ��ول��ف، مت ن�سره 

�لر�سمية على موقع  على �سفحتها 

بالعن�سري  �إي��اه  و��سفة  �إن�ستغر�م، 

و�ملهني.

�الأملانية،  �ل�سيار�ت  �سركة  وقالت 

من  للكثر  �سمعتها  تعر�ست  �لتي 

�الن���ت���ق���اد�ت يف �ل�����س��ن��و�ت �خل��م�����ص 

يف  بالغ�ص  �عرتفت  �أن  بعد  �ملا�سية 

�خ��ت��ب��ار�ت �ن��ب��ع��اث��ات �ل���دي���زل، �إن��ه��ا 

م��وؤك��دة  ب��احل��ادث��ة  حتقيقا  �ستفتح 

من  �سكل  �أي  م��ع  تت�سامح  ال  �أن��ه��ا 

�أ�سكال �لعن�سرية.

وي���ظ���ه���ر �الإع��������الن ي�����دي �م������ر�أة 

بي�ساء �لب�سرة تقوم بدفع رجل �أ�سود 

بعنوة بعيد� عن �سيارة فولك�سفاغن 

����س���ف���ر�ء �ل���ل���ون م���ن ط�����ر�ز غ��ول��ف 

مركونة يف �أحد �ل�سو�رع.

وي��ت��م �إب��ع��اد �ل��رج��ل �الأ����س���ود من 

�إىل مقهى  ب��االإ���س��ب��ع  ن��ق��ره  خ���الل 

يدعى “بيتيت كولون” و�لذي يعني 

�مل�ستعمر �ل�سغر، وهو ��سم تعرتيه 

ملا ذكرته  ��ستعمارية، وفقا  �إيحاء�ت 

�سحيفة �لغارديان �لربيطانية.

�أن  �إىل  �الأمل��اين  �لتلفزيون  و�أ�سار 

�ليد ميكن �أن تف�سر على �أنها �إ�سارة 

�أن  ح���ني  يف  �لبي�ساء”،  ل�”�لقوة 

غولف” يف  نيو  “دير  ع��ب��ارة  ظهور 

نهاية �الإعالن توحي وكاأنها �ستيمة 

عن�سرية باللغة �الأملانية.

ي��ورغ��ن �ستكمان،  وق���دم ك��ل م��ن 

����س���رك���ة  �إد�رة  جم����ل���������ص  ع���������س����و 

و�لت�سويق،  للمبيعات  فولك�سفاغن 

�إد�رة  رئ��ي�����س��ة  ه��ي��ت��م��وي��ل��ر،  و�إل����ك����ه 

�ل����ت����ن����وع، �ع���ت���ذ�ره���م���ا ع����ن ظ��ه��ور 

�الإعالن.

“نحن نتفهم  وجاء يف �العتذ�ر: 

�لغ�سب �ل�سعبي على �الإعالن. وهذ� 

�الإجن����از�ت  جلميع  �إه��ان��ة  �لفيديو 

�لتي حققتها حركة �حلقوق �ملدنية. 

�سخ�ص  لكل  �إهانة  مبثابة  كان  لقد 

كرمي.«

“نحن يف فولك�سفاغن   و�أ�ساف: 

لل�سركة  �لتاريخية  �الأ���س��ول  ن��درك 

�ل�سبب  ولهذ�  �لنازي.  �لع�سر  �إب��ان 

ن����ع����ار�����ص ب����ح����زم ج���م���ي���ع �أ����س���ك���ال 

�ل���ك���ر�ه���ي���ة و�الف���������رت�ء و�ل���دع���اي���ة 

و�لتمييز ».

�سركة  ت��اأ���س��ي�����ص  ف��ك��رة  �أن  ي��ذك��ر 

�أو�مر  بناء على  فولك�سفاغن جاءت 

م���ن �ل��زع��ي��م �ل���ن���ازي �أدول�����ف هتلر 

ح��ي��ث  �ل�سعب”،  “�سيارة  ل���ب���ن���اء 

����س��ت��غ��ل��ت �ل�����س��رك��ة ع��م��ال �ل�����س��خ��رة 

�حل��رب  جل��ه��ود  دع��م��ا  م�سانعها  يف 

�لنازية.

وقال متحدث با�سم فولك�سفاغن 

�إن �لوكاالت عادة ما تنتج حمالتها 

يف  حتقق  و�إنها  لل�سركة،  �الإعالنية 

مكان حدوث �خلطاأ.

�إن  با�سم فولك�سفاغن  وقال متحدث 

وك���االت �ل��دع��اي��ة ه��ي �ل��ت��ي ت��ق��وم غالبا 

م�سر�  لل�سركة،  �لدعائية  �مل��و�د  باإنتاج 

�إىل �أنها تقوم بالتحقيق يف كيفية ظهور 

�الإعالن على �سفحتها على �إن�ستغر�م.

 فولكسفاغن 
تسحب إعالن 
سيارة مثيرا 

للعنصرية
االنباط-وكاالت

�سركتا  ك�سفت  �ن��ت��ظ��ار،  ط���ول  ب��ع��د 

�آب�����ل وغ����وغ����ل، ع���ن ت��ط��ب��ي��ق �ل��ه��ات��ف 

�إذ�  تلقائيا  �لنا�ص  يبلغ  �ل��ذي  �ل��ذك��ي 

بفرو�ص  لالإ�سابة  تعر�سو�  قد  كانو� 

كورونا �جلديد �أم ال.

�أن نحو  �أبل وغوغل  و�أعلنت �سركتا 

من  �لعديد  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  دول���ة،   22

بالفعل  تخطط  �الأمركية،  �لواليات 

ل���و����س���ع ت���ط���ب���ي���ق���ات ه����ات����ف ط��وع��ي��ة 

با�ستخد�م بر�جمها، م�سرتان �إىل �أن 

بلوتوث  تقنية  على  يعتمد  �لتطبيق 

فيه  ق�سى  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ع��ن  للك�سف 

�سخ�ص ما، قام بتحميل �لتطبيق على 

تطبيق  م�ستخدم  من  بالقرب  جهازه، 

كورونا  بفرو�ص  �إ�سابته  ثبتت  �آخ��ر، 

�الأ�سو�سيتد  ذك��رت��ه  مل��ا  وفقا  �جل��دي��د، 

بر�ص.

وك����ان����ت �ل���ع���دي���د م����ن �حل���ك���وم���ات 

ح��اول��ت ب��ال��ف��ع��ل، دون ج����دوى، ط��رح 

تطبيقات �لهاتف �خلا�سة بها ملكافحة 

�ن���ت�������س���ار ف����رو�����ص ك����ورون����ا �جل���دي���د 

�أنها  غ��ر  ك��وف��ي��د-19،  مل��ر���ص  �مل�سبب 

�ل��ه��و�ت��ف  ع��ل��ى  فنية  م�ساكل  و�ج��ه��ت 

�أ�ص” من  “�أو  ب��ن��ظ��ام��ي  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 

�آبل و”�أندرويد” من غوغل، ومل يتم 

�عتمادها على نطاق و��سع.

حتديد  نظام  ي�ستخدم  م��ا  وغالبا   

�إ�ص” لتتبع  ب��ي  “جي  �لعاملي  �مل��و�ق��ع 

م��و�ق��ع �الأ���س��خ��ا���ص، وه��و م��ا حتظره 

�جل��دي��د  تطبيقهما  يف  وغ��وغ��ل  �آب����ل 

باخل�سو�سية  تتعلق  خم��اوف  ب�سبب 

و�لدقة.

وك���ان���ت وك������االت �ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة 

وكارولينا  �أالب��ام��ا  ووالي��ت��ي  �أمل��ان��ي��ا  يف 

تنتظر  �ملتحدة  �لواليات  يف  �جلنوبية 

�����س���ت���خ���د�م من�����وذج �أب�����ل وغ����وغ����ل، يف 

قيود  �إن  �أخ���رى  حكومات  ق��ال��ت  ح��ني 

�لتكنولوجيا  عمالقة  على  خ�سو�سية 

جمال  يف  �لعملني  الأن  عائقا  �ستكون 

�ل�����س��ح��ة �ل���ع���ام���ة ل����ن ي��ت��م��ك��ن��و� م��ن 

�لو�سول �إىل �لبيانات.

االنباط-وكاالت

�ملجال  �لفلك من �سعف  علماء يف  حذر 

�أم���ر�  يعترب  �ل���ذي  ل���الأر����ص،  �ملغناطي�سي 

�الأر���ص  كوكب  على  �حلياة  حلماية  حيويا 

ي��ت��و���س��ل  �ل�����س��م�����س��ي، ومل  �الإ�����س����ع����اع  م����ن 

�ل�سعف،  هذ�  �سبب  �إىل  �الآن  حتى  �لعلماء 

مما يهدد �لكوكب ب�”كارثة حمتملة«.

�مل����ج����ال  �إن  �ل����ف����ل����ك  ع����ل����م����اء  وي�����ق�����ول 

ما  �ملتو�سط  يف  فقد  للكوكب  �ملغناطي�سي 

ق��وت��ه على مدى  م��ن  باملئة   10 م��ن  ي��ق��رب 

يتز�يد  �ل�سعف  لكن  �مل��ا���س��ي��ني،  �ل��ق��رن��ني 

ع���ل���ى ن���ح���و �أك������رب يف م��ن��ط��ق��ة مت���ت���د م��ن 

�أفريقيا �إىل �أمركا �جلنوبية.

ك��م��ا ع���رف���ت م��ن��اط��ق ج��ن��وب��ي �مل��ح��ي��ط 

�الأطل�سي تقل�سا يف قوة �ملجال �ملغناطي�سي 

ع��ل��ى م���دى �ل�����س��ن��و�ت �خل��م�����س��ني �مل��ا���س��ي��ة، 

وت��و���س��ع��ت رق���ع���ة ه����ذ� �ل�����س��ع��ف وحت��رك��ت 

غربا.

 ، �ملا�سية  �خلم�ص  �ل�سنو�ت  م��دى  على 

�لكثافة  �الأدنى من  تطور مركز ثان للحد 

ج���ن���وب غ����رب �إف���ري���ق���ي���ا ، و�ل������ذي ي��ع��ت��ق��د 

ميكن  �ل�سذوذ  �أن  �إىل  ي�سر  �أنه  �لباحثون 

�أن ينق�سم �إىل خليتني منف�سلتني. 

�ل�����س��ع��ف  �أن  �ل���ف���ل���ك  ع���ل���م���اء  وي�����وؤك�����د 

يف �مل���ج���ال �مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ل����الأر�����ص مي��ك��ن 

ل��الأق��م��ار  ف��ن��ي��ة  ���س��ع��وب��ات  ي��ت�����س��ب��ب يف  �أن 

ت��دور  �ل��ت��ي  �لف�ساء  و�سفن  �ال�سطناعية 

حول �الأر�ص.

�ل��دك��ت��ور  ع���ن  نيوز”  “�سكاي  ون��ق��ل��ت 

يورغن ماتزكا، من مركز �لبحوث �الأملاين 

�ل�����س��ع��ف  ه�����ذ�  “ظهر  �الأر����������ص:  ل���ع���ل���وم 

يف �مل���ج���ال �مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ج��ن��وب��ي �مل��ح��ي��ط 

�الأط��ل�����س��ي ع��ل��ى م��دى �ل��ع��ق��د �مل��ا���س��ي، ويف 

�ل�سنو�ت �الأخرة �أخذ يزد�د بقوة«.

ج����ًد�  حم���ظ���وظ���ون  “نحن  و�أ������س�����اف: 

ل���وج���ود �أق����م����ار ����س��ط��ن��اع��ي��ة يف �ل��ف�����س��اء 

جنوبي  �لظاهرة  ه��ذه  تطور  يف  للتحقيق 

فهم  �الآن هو  و�لتحدي  �الأطل�سي.  �ملحيط 

�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ت���ي حت����دث يف ق��ل��ب �الأر�����ص 

وتقود مثل هذه �لتغير�ت.«

ويرجح علماء �لفلك �أن يكون للتغر يف 

�لقطبني �ل�سمايل و�جلنوبي دور يف �سعف 

�مل��ج��ال �مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ل���الأر����ص. ل��ك��ن ذل��ك 

�لتغر ال يحدث خالل وقت ق�سر، ورمبا 

�سي�ستغرق قرنني من �لزمان.

وقالت وكالة �لف�ساء �الأوروبية �إن هذه 

�إذ �سهد كوكب  �لظاهرة حدثت يف �ل�سابق، 

�الأر�ص تغر�ت م�سابهة على مد�ر تاريخه، 

�مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي  �مل���ج���ال  �إىل ���س��ع��ف  م�����س��رة 

لالأر�ص جنوبي �ملحيط �الأطل�سي يف حدود 

�لطبيعية �مل�ستويات 

 آبل وغوغل تطلقان تقنية لتتبع كورونا

 بـ 100 يورو حصلت على لوحة لبيكاسو قيمتها مليون يورو

 المجال المغناطيسي 
لألرض يضعف.. وتحذير 

من »كارثة محتملة«


