
الملك وولي العهد يتلقيان 
برقيات تهنئة بمناسبة

 عيد الفطر

االنباط تهنىء بعيد الفطر 
السعيد و عيد االستقالل و 

تحتجب عن الصدورحتى الثالثاء
االنباط-عمان

مبديرها  ممثلة  االنباط  �صحيفة  تتقدم 

وال��ت��ري��ك من  التهنئة  اآي���ات  باجمل  ال��ع��ام 

م��ق��ام ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن احل�صني و  

والعائلة  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�صني  العهد  يل  و 

كافة مبنا�صبة  االردنية  اال�صرة  و  الها�صمية 

عيد  و  ال�صعيد  الفطر  عيد  م��ن  ك��ل  ق���دوم 

اال�صتقال

اهلل  حمى  و  خري  بكل  علينا  اهلل  اعادهما 

االردن من كل �صر

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة حت��ت��ج��ب االأن����ب����اط عن 

ال�������ص���دور ي����وم االث���ن���ني وت���ع���ود ل��ا���ص��دار 

االكرتوين يوم الثاثاء 

 اإلعالن عن تفاصيل االحتفال بعيد االستقالل 
الرابع والسبعين

 الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان ينهيان 
مشروع السالل الغذائية للعام الحالي

االنباط-عمان

  

ت���ب���داأ ف��ع��ال��ي��ات االح���ت���ف���ال مب��ن��ا���ص��ب��ة عيد 

ا���ص��ت��ق��ال امل��م��ل��ك��ة ال���راب���ع وال�����ص��ب��ع��ني، ي��وم 

والع�صرين  للخام�س  امل��واف��ق  املقبل  االث��ن��ني 

من اأيار لعام 2020.

ال��وزراء عر من�صاتها على  رئا�صة  واأعلنت 

فعاليات  اأن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل 

اإط����اق م��واك��ب ف���رح يف  االح��ت��ف��ال تت�صمن 

والعقبة  اإرب���د  وحمافظتي  ع��م��ان  العا�صمة 

ال�صاد�صة  وحتى  م�صاء  اخلام�صة  ال�صاعة  من 

حة يف  املو�صّ امل�صارات  بح�صب  م�صاء  والن�صف 

الت�صميم املرفق عنها، اإذ ي�صارك فيها القوات 

امل�����ص��ل��ح��ة - اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي واالأم�����ن ال��ع��ام 

طلعات  معها  يتزامن  كما  ف��روع��ه،  مبختلف 

جوية لطائرات مقاتلة من �صاح اجلو امللكي 

.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

  

ا���ص��ت��ك��م��ل��ت ال���ه���ي���ئ���ة اخل����ريي����ة االأردن�����ي�����ة 

�صلمان  امللك  مركز  م��ع  بالتعاون  الها�صمية 

م�صروع  تنفيذ  االإن�صانية  واالأعمال  لاإغاثة 

ال�صال الغذائية لهذا العام والذي ا�صتهدف 

واالأ�صر  وال�صوريني  الفل�صطينيني  الاجئني 

االأردنية العفيفة يف املحافظات كافة.

وق��ال��ت الهيئة يف ب��ي��ان ام�����س ال�����ص��ب��ت، ان��ه 

 254 خ��ال  م��ن  الغذائية  ال�صال  ت��وزي��ع  مت 

الإي�صال  كافة  اململكة  حمافظات  يف  جمعية 

ال�صال التي حتتوي على اأهم املواد الغذائية 

مع  امل�صتفيدة  االأ���ص��ر  م��ن��ازل  اإىل  االأ�صا�صية 

العامة  وال�����ص��ام��ة  ال�صحية  ال��ق��واع��د  ات��ب��اع 

 200 م��ن  اأك���ر  اىل  امل�صتفيدين  ع��دد  لي�صل 

الف م�صتفيد.

التفا�صيل �ص »2«

اجواء باردة نسبيًا و ماطرة اليوم

االنباط-عمان

ق����ال م���دي���ر ال���ت���ن���ب���وؤات اجل���وي���ة يف دائ����رة 

االأر����ص���اد اجل��وي��ة رائ���د راف���د اآل خ��ط��اب اأن 

درجات احلرارة �صتوايل انخفا�صها مع تعمق 

متوقعا  االأح���د،  ال��ي��وم  ن�صبيا  ال��ب��اردة  الكتلة 

اأق��ل من معدلها  اأن ت�صجل درج��ات احل��رارة 

اأول  يف  مئوية  درج��ات   10 بحوايل  ال�صنوي 

اأيام عيد الفطر، فيما تن�صط الرياح الغربية 

الرطبة القادمة من البحر املتو�صط االأحد.

�صتتجاوز  ال��ري��اح  اأن  اإىل  خطاب  اآل  ولفت 

يف  كم   50 حاجز  املناطق  بع�س  يف  �صرعتها 

ال�صاعة خا�صة اليوم االأحد، مبينا اأن االأمطار 

ليل  منت�صف  بعد  م��ا  �صاعات  يف  �صتت�صاقط 

ال�صبت وفجر االأحد يف �صمال اململكة، ومتتد 

تدريجيا �صباح غد لت�صمل مناطق الو�صط.

�صاعات قبل  االأم��ط��ار يف  ت��ك��ون  اأن  وت��وق��ع 

ال��ظ��ه��ر غ��زي��رة ل��ف��رتات ق�����ص��رية ويف اأج���زاء 

اململكة ي�صحبها  �صمال وو�صط  حمدودة من 

زخ��ات مطرية  �صكل  وق��د متتد على  ال��رع��د 

���ص��رق وج��ن��وب غ��رب  اأج�����زاء م��ن  خفيفة يف 

اململكة.

ون��ب��ه اآل خ��ط��اب م��ن ت���دين م���دى ال��روؤي��ة 

امل��ت��وق��ع��ة،  ل��ل��ح��ال��ة اجل��وي��ة  االأف��ق��ي��ة نتيجة 

وال���غ���ب���ار يف م��ن��اط��ق ال���ب���ادي���ة، وم����ن خطر 

االن��زالق��ات م��ع ه��ط��ول امل��ط��ر، وم��ن �صريان 

ال�صيول لفرتات ق�صرية يف االأودية واملناطق 

�صمال  يف  االأح��د  �صباح  �صاعات  يف  املنخف�صة 

وو�صط اململكة.

وي���ط���راأ ي����وم االث���ن���ني ارت���ف���اع ق��ل��ي��ل على 

ربيعية  االأج�����واء  وت�صبح  احل�����رارة،  درج����ات 

يف  ن�صبيا  وح���ارة  امل��ن��اط��ق،  معظم  يف  لطيفة 

االأغ������وار وال��ع��ق��ب��ة، م���ع ظ��ه��ور ال��غ��ي��وم على 

ارتفاعات منخف�صة، والرياح �صمالية غربية 

معتدلة ال�صرعة تن�صط اأحيانا.

االنباط - عمان 

 

االردنيني  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  هناأ 

ال�صعيد. الفطر  عيد  بحلول  واالردنيات 

م�صاء  ت��وي��رت  على  تغريدة  يف  جالته  وق��ال 

واالردن��ي��ات  االردن��ي��ني  “اأهنئ   ، ال�صبت  ام�����س 

نحمد   .. ال�صعيد  الفطر  عيد  بحلول  جمعياً 

اهلل ع��ل��ى ن��ع��م��ة ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة.. ك��ل ع��ام 

الطاعات”.. اهلل  وتقبل  بخري  وانتم 

الأحد  1 �شوال  1441 هـ  - املوافق    24  اأيار   2020 م - العدد  5344  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك يهنئ األردنيين واالردنيات بعيد 
الفطر السعيد

 الدستور األردني: ركيزة عملية اصالح متواصلة
االنباط-عمان  

يوا�صل  اململكة،  ال�صتقال  وال�صبعني  الرابعة  الذكرى  مع 

االردنيون مراكمة االجنازات، وامل�صي قدما يف م�صرية ا�صاح 

م�صتمرة ُتكر�س مفهوم االإ�صتقال وجوهرة، وتعزز من قدرة 

بحكمة  دائ��م��اً،  جن��ح  مثلما  ال��ت��ح��دي��ات،  تخطي  على  االردن 

رافقت  اأزم���ات  جت��اوز  من  �صعبة،  وعزمية  الها�صمية،  قيادته 

على  الزمان  قرن من  نحو  قبل  والدتها  منذ  الدولة  م�صرية 

مفرتق طرق م�صطربة، ويف قلب االأزمات.

االأردن��ي��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ان  �صيا�صيون،  وي���رى 

اىل  االنتقال  على  با�صتمرار  للتطوير” وقادر  قابل  “منوذج 
و�صواًل  ال��دمي��وق��راط��ي،  املوؤ�ص�صي  العمل  م��ن  اعلى  م�صتوى 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ر�صمها  ال��ت��ي  الرملانية  احلكومة  اىل 

الثاين يف اوراقه النقا�صية، لتوفر مكونات النجاح االأ�صا�صية، 

وان�صانياً.  و�صيا�صياً  اجتماعياً  متقدم  د�صتوري  اط��ار  واأهمها 

وتعمل الدولة االأردنية حالياً مبوجب د�صتور يعد من اأحدث 

د�صاتري العامل، واأكرها دميقراطية، وقد مّر مبراحل اأهمها: 

1928 املعروف بالقانون االأ�صا�صي، لتنظيم �صوؤون  د�صتور عام 

ال��ذي   1947 ود�صتور  االردن،  �صرق  اإم���ارة  يف  واالإدارة  احلكم 

واكب تطورات �صيا�صية اأبرزها ا�صتقال االإمارة، وحتولها اإىل 

مملكة، ثم د�صتور 1952 الذي جاء نتيجة اأحداث حرب 1948، 

ووحدة ال�صفتني، وا�صت�صهاد املغفور له امللك عبداهلل االأول.

* د�صتور 1928.

املعاهدة  اأ�صا�س  وعلى  االإم���ارة،  تاأ�صي�س  من  �صنوات   7 بعد 

اإم��ارة  يف  م�صتقلة  حكومة  بوجود  اعرتفت  التي  الريطانية 

�صرق االأردن، و�صع القانون اال�صا�صي بتاريخ 16 ني�صان 1928، 

الباد،  ���ص��وؤون  الإدارة  �صرعية  االأردن  �صرق  اإم���ارة  يعطى  مبا 

انتخاب،  قانون  بو�صع  الد�صتورية  االأح���داث  توالت  ثم  وم��ن 

مت مبوجبه انتخاب اول جمل�س ت�صريعي الإمارة �صرق االأردن 

ت�صريعية متاحقة خال فرتة  1929، وخم�صة جمال�س  عام 

�صريانه .

وكان ا�صدار القانون اال�صا�صي، قد جاء بعد حماوالت بداأت 

عام 1923، بت�صكيل جلنة ممثلة لكافة مناطق االأردن، لو�صع 

لو�صع  اخ��رى  وجلنة  واالنتخابات،  النيابي  للمجل�س  قانون 

ت�صطدم  كانت  الفكرة  اأن  اإال  للباد،  ا�صا�صي  ق��ان��ون  الئحة 

م�صاحلها  ا�صتمرار  �صمان  اىل  ال�صاعية  بريطانيا  مبعار�صة 

و�صيطرتها.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اح����ت����ف����اًء ب����ال����ذك����رى ال����راب����ع����ة وال�����ص��ب��ع��ني 

يف  االأردن��ي��ون  يحييها  التي  اململكة  ال�صتقال 

اخل��ام�����س وال��ع�����ص��ري��ن م��ن اأي����ار ه���ذا ع���ام بكل 

املئوية  اأب���واب  وعلى  واالع��ت��زاز،  الفخر  معاين 

نف�صه  االأردن  ي��ق��دم  االأردن���ي���ة،  للدولة  االأوىل 

ك��ن��م��وذج مم��ي��ز يف م��واج��ه��ة االإزم�����ات وت��راك��م 

االجنازات الوطنية.

ت��وال��ت منذ  ال��ت��ي  ولتعزيز ه��ذه االجن����ازات 

اال����ص���ت���ق���ال ب��ف�����ص��ل ال���ت���ن���اغ���م ب����ني ال���ق���ي���ادة 

جنب  اإىل  جنبا  الثقافة  وزارة  �صعت  وال�صعب، 

قيم  تر�صيخ  اإىل  اأخ���رى  وطنية  موؤ�ص�صات  م��ع 

ال��ه��وي��ة الوطنية  ال����والء واالن���ت���م���اء، وت��ع��زي��ز 

الوطنية  اإط���اق احلملة  االأردن��ي��ة م��ن خ��ال 

َع�����اٍل(،  )َع��لَ��ُم��ن��ا  ال��ع��ل��م االأردين  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز 

ان�����ص��ج��اًم��ا م���ع ر���ص��ال��ت��ه��ا، ب��ه��دف رف����ع ال����روح 

املعنوية لدى املواطنني وتعزيز مفاهيم الوالء 

واالنتماء والتكاتف يف ظل الظروف التي مير 

بها الوطن والعامل اأجمع، والتعريف مبكونات 

والحتفال  خال  من  ورمزيته،  االأردين  العلم 

بالذكرى 74 لعيد اال�صتقال هذا العام.

وقد وجهت الوزارة الدعوة جلميع املوؤ�ص�صات 

وال��������وزارات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة واالأح������زاب 

والهيئات الثقافية.

التفا�صيل �ص »3«

 في ذكرى االستقالل 74 األردن يقدم النموذج المميز 
بمواجهة االزمات وتراكم االنجازات

2

 منّصة »نحن« توّفر أكثر من 18 ألف فرصة 
تطوعّية خالل أزمة كورونا

 األمن العام ينشر نتائج التحقيق 
بوفاة طفلة بالزرقاء

 مبادرة ُقصي تعقد أولى دورات »التعليم 
المستمر« عبر تقنية االتصال المرئي

3

2

3
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 الملك يتلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس 
التركي للتهنئة بحلول عيد الفطر

االنباط-عمان

ت���ل���ق���ى ج�����ال�����ة امل�����ل�����ك ع����ب����داهلل 

الثاين، ات�ساال هاتفيا ام�س ال�سبت، 

م���ن ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي رج���ب طيب 

اأردوغ�������������ان، ج������رى خ����ال����ه ت���ب���ادل 

الفطر  التهاين مبنا�سبة حلول عيد 

ال�سعيد.

الملكة: عيد عامر بالمحبة 
والخير والطمأنينة لنا جميعا

 الخارجية تعزي بضحايا طائرة باكستانية

 األمن العام ينشر نتائج التحقيق 
بوفاة طفلة بالزرقاء

 الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان 
ينهيان مشروع السالل الغذائية للعام الحالي

االنباط-عمان

العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  ج��ال��ة  ه��ن��اأت 

االأردنيني مبنا�سبة حلول عيد الفطر.

وق��ال��ت ج��ال��ت��ه��ا ع��ر ت��وي��ر ام�س 

واخل��ر  باملحبة  ع��ام��ر  “عيد  ال�����س��ب��ت، 

واأنتم  عام  وكل  لنا جميعا،  والطماأنينة 

بخر«.

  االنباط-عمان

اأع�����رب ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م وزارة 

اخلارجية و�سوؤون املغربني ال�سفر �سيف 

التعزية  م�����س��اع��ر  ا����س���دق  ع���ن  ال��ف��اي��ز  اهلل 

وامل���وا����س���اة ب�����س��ح��اي��ا حت��ط��م ط���ائ���رة تابعة 

للخطوط الباك�ستانية فوق منطقة �سكنية 

يف مدينة كرات�سي، واأودت بحياة العديد من 

ال�سحايا.

ان  وج��ل  ع��ز  امل���وىل  اىل  الفايز  وت�سرع 

يتغمد ال�سحايا مبغفرته ور�سوانه، ويلهم 

وان  ال��ع��زاء،  وح�سن  ال�سر  جميل  ذوي��ه��م 

مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل.

واأك�����د ال��ف��اي��ز وق����وف امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة 

الباك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  ب��ج��ان��ب  الها�سمية 

ال�سقيقة يف هذا امل�ساب االأليم.

االنباط-عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق االع���ام���ي ب��ا���س��م مديرية 

ال��ع��ام، ان هيئة التحقيق التي جرى  االأم���ن 

مواطن  ادع�����اءات  يف  للنظر  ال��ي��وم  ت�سكيلها 

عن  االإ�سعاف  �سيارة  وت��اأخ��ر  تق�سر  بوجود 

وفاتها يف حمافظة  اإىل  اأدى  ما  ابنته  اإن��ق��اذ 

ال��زرق��اء ق��د اأن��ه��ت حتقيقاتها االول��ي��ة حيث 

تبني لها االآتي:

- ورد ات�سال ملركز القيادة وال�سيطرة 911 

ام�����س من  م��ن �سباح   9.55 ال�ساعة  يف مت��ام 

قبل احد املواطنني الذي طلب �سيارة اإ�سعاف 

لنقل ابنته املري�سة وطلب عدم ح�سور �سيارة 

االإ�سعاف للمنزل بل االلتقاء بها عند نقطة 

معينة .

- و�سل �ساحب الباغ )املت�سل( الإحدى 

قام  العام، حيث  ال�سارع  االأمنية يف  املحطات 

فور و�سوله باملبا�سرة بالبث عر احد مواقع 

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي واأث���ن���اء ب��ث��ه ح�سرت 

وقامت  دقيقة   11 زم��ن  ويف  االإ�سعاف  �سيارة 

بوقت  للم�ست�سفى  الطفلة  بنقل  الفور  على 

اإج��م��ايل منذ ا���س��ت��ام ال��ب��اغ حل��ني و�سول 

الطفلة للم�ست�سفى 17 دقيقة.

- ثبت وم��ن خ��ال التحقيقات و�سهادات 

االأم��ن��ي��ة مل تقم مبنع  املحطة  ان  ال�����س��ه��ود، 

ذل��ك ال�سخ�س من امل�سر باجتاه امل�ست�سفى 

بل وطلبت منه ذلك وعر�ست عليه مرافقته 

انه  اال  للم�ست�سفى  للو�سول  معه  وامل�����س��ر 

رف�س ذلك وا�سر على انتظار �سيارة االإ�سعاف 

وق����ام مب��ب��ا���س��رة ال��ب��ث ع���ر م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي .- اأكد الطبيب املناوب يف طوارئ 

امل�ست�سفى، اأن وقت و�سول الطفلة للم�ست�سفى 

وال�ساعة   10.10 ال���  ال�ساعة  ب��ني  ت�سجيله  مت 

10.12 دقيقة �سباحا وكانت متوفاة وهو ما مت 

تثبيته ب�سجات امل�ست�سفى، والتقارير الطبية.

- اكد والد الطفلة انها توفيت قبل و�سوله 

وحزنه  انفعاله  وان  االم��ن��ي��ة  املحطة  مل��ك��ان 

عليها هو �سبب كل ما قاله خال الفيديو .

- وخ��ل�����س��ت ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ان����ه ووف���ق 

امل��ع��ط��ي��ات امل��ث��ب��ت��ة ف��ن��ي��اً وب��ح�����س��ب ���س��ه��ادات 

ال�سهود وال�سجات الطبية واوقات االت�سال 

ومن  اليها  ال��رج��وع  مت  ال��ت��ي  والفيديوهات 

�سمنها فيديو والد الطفلة ، فانه تقرر رفع 

املخت�س  العام  للمدعي  التحقيقية  االوراق 

ملتابعة التحقيقات بعد ان تبني لهيئة التحقيق 

معها  التعامل  مت  التي  االج�����راءات  كافة  ان 

اال�ستجابة  م��ع��دالت  ووف���ق  �سحيحة  ك��ان��ت 

الطبيعية ومل يحدث اي تق�سر يذكر .

الرحمة  العام  االم��ن  واذ تتمنى مديرية 

للطفلة وال�سر لذويها فانها توؤكد يف الوقت 

ذاته انها قامت بتق�سي احلقيقة وبكل الطرق 

وال�سبل املتاحة للوقوف على ما ج��رى منذ 

ج��اء  ال��ي��ه  خل�ست  م��ا  وان  االوىل  اللحظة 

االح��داث  والتاكد من جمريات  التثبت  بعد 

وت��وق��ي��ت��ات��ه��ا، م���وؤك���دة ان���ه���ا ���س��ر���س��ل ك��اف��ة 

البينات واالدلة للمدعي العام املخت�س للتاكد 

والتحقق منها كذلك.

 االنباط-عمان 

االأردن��ي��ة  اخلرية  الهيئة  ا�ستكملت 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز امل��ل��ك 

االإن�سانية  واالأع���م���ال  ل��اإغ��اث��ة  �سلمان 

لهذا  الغذائية  ال�سال  م�سروع  تنفيذ 

ال����ع����ام وال��������ذي ا����س���ت���ه���دف ال���اج���ئ���ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني وال�������س���وري���ني واالأ����س���ر 

االأردنية العفيفة يف املحافظات كافة.

ال�سبت،  ام�س  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

ان���ه مت ت���وزي���ع ال�����س��ال ال��غ��ذائ��ي��ة من 

خال 254 جمعية يف حمافظات اململكة 

كافة الإي�سال ال�سال التي حتتوي على 

اأهم املواد الغذائية االأ�سا�سية اإىل منازل 

االأ����س���ر امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ع ات���ب���اع ال��ق��واع��د 

لي�سل عدد  العامة  وال�سامة  ال�سحية 

ال��ف   200 م���ن  اأك����ر  اىل  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

م�ستفيد.

يذكر، ان التعاون بني الهيئة اخلرية 

امللك �سلمان  الها�سمية ومركز  االأردنية 

ل��اإغ��اث��ة واالأع���م���ال االإن�����س��ان��ي��ة يتمثل 

ب���ع���دد م���ن امل�����س��اري��ع االإغ���اث���ي���ة وال��ت��ي 

العفيفة  االأ���س��ر  ع��ن  للتخفيف  ت��ه��دف 

والاجئني الفل�سطينيني وال�سوريني.

االنباط-عمان

الوطنّية  ة  املن�سّ نحن،  ة  من�سّ اأعلنت 

للتطّوع وم�ساركة ال�سباب، التي اأطلقتها 

ويل  موؤ�س�سة  مبادرات  اإح��دى  “نوى” 
العهد، بدعم من منظمة االأمم املتحدة 

مع  بال�سراكة  “اليوني�سف”  للطفولة 

موؤ�س�سة ويل العهد وبالتعاون مع وزارة 

ال�����س��ب��اب ع��ن ت��وف��ر اأك���ر م��ن 18 األ��ف 

فر�سة تطّوعية خال اأزمة كورونا.

وغ��ّط��ت ال��ف��ر���س اأرب��ع��ة حم���اور عمل 

والتوعية  بعد،  عن  التعليم  هي  رئي�سّية 

ال�����س��ح��ي��ة، وال��ت��م��ك��ني ال�����س��ب��اب��ي وب��ن��اء 

ال���ق���درات، وامل�����س��اع��د يف ت��وزي��ع ال��ط��رود 

واأّك���دت  علينا.  يوميتهم  حملة  ��ة  خ��ا���سّ

ل�  نتيجة  الفر�س جاءت  اأن هذه  ة  املن�سّ

واأنها  املن�سة  على  اإطاقت  ن�ساطا   299

ل�  ���س��ه��ادات  واإ���س��دار  توثيق  على  عملت 

منذ  االآن  اإىل  ت��ط��وع��ي��ة  ���س��اع��ة   59875

تاريخ 14 اآذار املا�سي متا�سياً مع الظرف 

اال�ستثنائي الذي متر به اململكة.

اأبو عجوة  قال خالد  له،  ت�سريح  ويف 

ة من خال  ة نحن “لّبت املن�سّ من من�سّ

ن�����س��اط��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ع����ددا ك��ب��را من 

اململكة،  كاّفة حمافظات  االحتياجات يف 

والقت رواجاً كبراً بني ال�سباب”.

واأ�ساف “اآمنا منذ التاأ�سي�س ب�سرورة 

م��اأ���س�����س��ة ال��ع��م��ل ال���ت���ط���ّوع���ي وت��ط��وي��ر 

على  االعتماد  �سرورة  واأدرك��ن��ا  قدراته، 

والنتيجة  ذلك،  التكنولوجي يف  التطّور 

ج������اءت وا����س���ح���ة ب���ع���د اع���ت���م���اد م��ع��ظ��م 

االع����م����ال ع���ل���ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ظ��ل 

الراهنة، وهذا يعتر دافع لنا  الظروف 

عمله  مت  ما  وتطوير  االأف�سل  لتحقيق 

اإىل االآن”.

االإلكرونية  نحن  ة  من�سّ اأن  ويذكر   

���س��ه��ر  يف  ت��اأ���س�����س��ت   nahno.org
ت�سجيع  بهدف   2019 ع��ام  م��ن  ح��زي��ران 

وم��اأ���س�����س��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وامل�����س��ارك��ة 

االإي��ج��اب��ي  ال��ت��غ��ي��ر  الإح����داث  ال�سبابية 

تاأ�سي�سها  منذ  و�سّجلت  جمتمعاتهم،  يف 

36858 ح�ساب ملتطوعني،

االنباط-عمان

ت��ف��ق��د وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري امل��ه��ن��د���س رائ����د اب��و 

الإدارة  ال�سبت،  ام�س  زيارة مفاجئة  ال�سعود، خال 

مياهنا  وادارة  ع��م��ان  العا�سمة  يف  مياهنا  �سركة 

حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء، االج�������راءات ال���ت���ي ت���ق���وم بها 

مناطق  بع�س  �سهدتها  التي  االخ��ت��االت  لتجاوز 

االأ�سبوع. اململكة نهاية 

وقال اأبو ال�سعود بح�سب بيان للوزارة، ان الوزارة 

ل�سمان  االج����راءات  ك��اف��ة  وتتخذ  كثب  ع��ن  تتابع 

مل��ن��اط��ق ال���دور وت�سعى ل��رف��ع ك��ف��اءة  امل��ي��اه  و���س��ول 

عالية،  ب�سفافية  ال��ت��وزي��ع  ع��دال��ة  وحتقيق  االداء 

التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  اجتماع  خال  م�سددا 

تزويد  �سرورة  على  خليل،  غ��ازي  املهند�س  ملياهنا 

املناطق بكميات كافية ح�سب ادوار املياه امل�ستحقة. 

واأكد خال تفقده عددا من االحياء واملناطق بان 

الوزارة عززت ادارات الزرقاء والعا�سمة والر�سيفة 

كل  ملواجهة  ال�سهاريج  من  وعدد  ا�سافية  بكميات 

العيد  وعطلة  ال�سامل  احلظر  خ��ال  ال�سغوطات 

بهدف  احل���رارة  ب��درج��ات  امل�سبوق  غ��ر  واالرت��ف��اع 

بدوره،  املائي.  التزويد  حتقيق حت�سن ملحوظا يف 

ان اجلهود من�سبة حاليا على  املهند�س خليل  قال 

رفع كفاءة التزويد ل�سد العجز املائي ب�سبب توقف 

رقابة  برامج  هناك  ان  اىل  م�سرا  امل�سادر،  بع�س 

�سارمة على انظمة التوزيع بكافة املناطق وكذلك 

اخلدمة  ج��ودة  من  للتاأكد  تفتي�سية  ج��والت  عمل 

املقدمة. 

االحد  2020/05/24

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات 
تهنئة بمناسبة عيد الفطر

 منّصة »نحن« توّفر أكثر من 18 ألف فرصة تطوعّية خالل أزمة كورونا

 المياه تتابع وتتخذ االجراءات لضمان 
وصول المياه لمناطق الدور

االنباط-عمان

تلقى جالة امللك عبداهلل الثاين، برقيات تهنئة مبنا�سبة 

عيد الفطر ال�سعيد من قادة دول عربية واإ�سامية و�سديقة، 

وعدد من كبار ال�سخ�سيات فيها.

واأع������رب م��ر���س��ل��و ال���رق���ي���ات ع���ن اأ����س���دق اآي�����ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

العلي  اهلل  �سائلني  املنا�سبة،  بهذه  امللك  جلالة  والتريك 

والركات،  واليمن  باخلر  جالته  على  يعيدها  اأن  القدير 

واأن  واالزده�����ار،  ال��ت��ق��دم  م��ن  ب��امل��زي��د  االأردين  ال�سعب  وع��ل��ى 

يرفع عن باد امل�سلمني والعامل، ما اأ�سابها جراء انت�سار وباء 

كورونا.

ك��م��ا ت��ل��ق��ى ج��ال��ت��ه ب��رق��ي��ات تهنئة م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني 

74 عامًا على االستقالل: إنجاز وإصالح ونهضة وعطاء



 » �أردن �خلّيــر كل عاٍم و�أنت بخيـّــر “

يف هذا العيد الإ�ستثنائْي تتزاحم الكلمات وتلتقي الأحرف لننرثها فرحاً على ثرى الأردن 

الغايل ، ففي يوم العيد ل �سيء يحلو لنا يف اأعيننا �سوى اأنت يا اأردن بقيادتك واأر�سك و�سعبك 

فما كان اأن ياأتي العيد ببهجته اإل واأنت بخري ، ففي هذا العام يتزامن “ عيد العباد مع عيد 

البالد ..... عيد الفطر وعيد الإ�ستقالل “ يف ظل اأزمة اأثبت فيها الأردن والأردنيني اأنهم “ 

كّبــاٌر بني الأمـم “ كما و�سفهم جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم الذي قاد الدفة يف اأزمة 

كورونا بتناغم وتنا�سق قل مثيلة وكرث مديحة .

فــال عيد بــدونــك يــا وطــن ول عيد بــدونــك يــا قائد الــوطــن وبـــدون جــنــودك “ بجباههم 

اأنهم  جــداره  بكل  اأثبتوا  الذين  املــيــدان  يف  كــورونــا  اأزمــة  “ .... جنود  والبي�ساء   .. ال�سمراء 

يحملون الأردن والأردنيني بني اأكفِهم الأمينة ال�سادقة و قلوبهم التي تنب�ض يف حب الأردن 

والأردنيني .

ففي هذا العيد ن�ستذكر به كل من قدم روحه فداءاً لأردننا الغايل ونرتحم عليهم لأنهم 

الوطن  لقائد  اأتقدم  اأن  اإل  ي�سعني  ، فال  املبارك  اليوم  هــذا  العيد يف  فــرح  لنا  هم من �سنع 

والأردنيني جميعاً والأ�سدقاء والأحبة باأ�سمى اآيات التهنئة بحلول هذا العيد ال�ستثنائي “ 

عيد الفطر وعيد الإ�ستقالل “ .

يف  نوعها  من  الفريدة  ال�سيا�سية  جتربتها  اأن�ساأت  التي  بقيادتك  اأردن  يا  اأنــت  هو  فالعيد 

 ... “ امل�ستجدة  كــورونــا  “ اأزمــة  واأزمــاتــه يف ظل  واأحــداثــه  بنزاعاته  امللىء  ع�سرنا احلديث 

وباإن�سانيته التي نراها كل يوم يف اأعني �سعبك الذي مل ولن يتوانى للحظة عن حبك وبجي�سك 

الذي كان على الدوام يدافع عنك لكل من يحاول امل�ّض بهيبتك يا اأردن ... والعيد بت�ساحمك 

و وفاقك الذي يج�سدة كل م�سلم وم�سيحي على اأر�سك .

فر�سالتنا يف هذا العيد “ الإ�ستثنائي “ هي لكل من يكر�ض معنى قيم الأ�ستقالل يف ظل 

اأزمة كورونا التي اأبطالها كل ع�سكري ينفذ اأمًرا ليحمي وطناً وكل طبيب يعاين م�ساباً  وكل 

ممر�ض يرعى مري�ساً ولكل مواطن يلتزم باإجراءات ال�سالمة والوقاية العامة يف ظل هذه 

الأزمة “ كورونا “ ، فلنج�سد قيم الإ�ستقالل باإلتزامنا حلني اإنتهاء هذه اجلائحة على العامل 

اأجمع .... فكل عاٍم واأنتم بخري “ فطر �سعيد واإ�ستقالل جميد “

م. راكان حسين عبيدات 

عيٌد إستثنائْي .... يتزامن 
مع إستقالل أردّننا الغالْي  

 مبادرة ُقصي تعقد أولى دورات »التعليم 
المستمر« عبر تقنية االتصال المرئي

العمل تنفي عدم متابعتها الحدى 
المدارس الخاصة بخصوص دفع الرواتب

األمن العام: فيديو المشاجرة المتداول 
خارج المملكة

االنباط-عمان

عقدت مبادرة ق�سي، اإحدى مبادرات 

تنفيذها  يتم  والتي  العهد  موؤ�س�سة ويل 

بال�سراكة مع اللجنة الأوملبية الأردنية، 

العام  لهذا  امل�ستمر  التعليم  دورات  اأوىل 

عـــر تــقــنــيــة التـــ�ـــســـال املــــرئــــي، وذلـــك 

متا�سياً مع تعليمات التباعد الجتماعي 

لــلــحــد مــــن انـــتـــ�ـــســـار فــــريو�ــــض كـــورونـــا 

امل�ستجد.

ونـــاقـــ�ـــســـت الــــــــدورة الـــتـــي ا�ــســتــمــرت 

الوظيفي  املــ�ــســح  مــو�ــســوع  يــومــني  ملــــّدة 

واأ�ــســالــيــبــه، قــدمــهــا ع�سو  لــلــعــ�ــســالت 

ال�سيد  ق�سي  ملــبــادرة  العلمية  الــلــجــنــة 

22 معاجلا  هادي �سماعنة، و�سارك بها 

ريــا�ــســيــا ومتـــيـــزت مبــ�ــســاركــة اإيــجــابــيــة 

مـــن املــعــاجلــني. واأّكـــــد الــقــائــمــون على 

تـــاأتـــي �سمن  الــــــدورة  هـــذه  اأن  املـــبـــادرة 

املعاجلني  لتاأهيل  معتمد  علمي  منهج 

وجاهزّية  جاهزيتهم  ورفع  الريا�سيني 

الطواقم الطبّية الريا�سّية على �سعيد 

ال�سليمة  الأولـــيـــة  الإ�ــســعــافــات  تــقــدمي 

لــلــريــا�ــســّيــني، داخــــل املــلــعــب وخـــارجـــه، 

وفقاً لأف�سل املمار�سات الدولية يف هذا 

املجال.

احـــدى  قــ�ــســي،  مــــبــــادرة  اأن  ويـــذكـــر 

مـــبـــادرات مــوؤ�ــســ�ــســة ويل الــعــهــد جـــاءت 

تخليداً لذكرى الالعب ق�سي اخلوالدة 

وتــ�ــســعــى اإىل حتــقــيــق انــعــكــا�ــض اإيــجــابــي 

وتعزيز  الأردنيني  الريا�سيني  اأداء  على 

فر�سهم يف اإحــراز املزيد من الإجنــازات 

الريا�سّية لالأردن حملياً وعربياً وعاملياً

االنباط-عمان  

عر  تداوله  مت  ما  العمل  وزارة  نفت 

عدم  بخ�سو�ض  الخبارية،  املواقع  احــد 

امتناع  جتاه  بواجبها  العمل  وزارة  قيام 

احدى املدار�ض اخلا�سة عن دفع رواتب 

معلميها، وهو خر عار عن ال�سحة.

وقالت الناطق العالمي با�سم وزارة 

الــعــمــل غـــيـــداء الــعــوامــلــه، ان املــدر�ــســة 

وفقا  خمالفتها  مت  باخلر،  اليها  امل�سار 

لــلــقــانــون وحتــويــلــهــا اىل املـــدعـــي الــعــام 

ال�سبوع املا�سي.

الدقة  بتحري  العمل  وزارة  وطالبت 

مــــن بـــــاب الــ�ــســفــافــيــة و�ـــســـحـــة ايــ�ــســال 

لــلــمــواطــن، مـــوؤكـــدة ان جميع  املــعــلــومــة 

من�سة  على  املــقــدمــة  العاملني  �ــســكــاوى 

وان  والجـــراء  املتابعة  حتت  هي  حماية 

نــ�ــســبــة حـــل الــ�ــســكــاوى تـــذبـــذب مـــا بني 

.95% اىل   92%
�سيا�ستها  بــــاأن  الــعــمــل  وزارة  واكــــدت 

املدر�سة  ا�سم  اىل  ال�سارة  بعدم  تقت�سي 

�ــســكــاوى  عــلــيــهــا  تـــــرد  ــة  ــ�ــس مــوؤ�ــس اأي  او 

مــن بـــاب املــهــنــيــة واحلـــفـــاظ عــلــى �سرية 

ــكــاوى واإعــــطــــاء الــفــر�ــســة لــلــعــمــال  الــ�ــس

بتقدمي ال�سكاوى دون ان يتعر�سوا لأي 

م�سوؤولية.

االنباط-عمان  

قال الناطق العالمي با�سم مديرية 

المـــن الــعــام، انــه يــجــري تـــداول فيديو 

عــــر مــــواقــــع الـــتـــوا�ـــســـل الجـــتـــمـــاعـــي 

نارية  عــيــارات  اطـــالق  تخللها  مل�ساجرة 

وقعت  احلادثة  هذه  ان  البع�ض  وين�سب 

ان هــذه احلادثة  ، مــوؤكــدا  داخــل الردن 

خارج اململكة ويف احدى الدول املجاورة .

واكــد، انــه جــرى حتديد هوية مروج 

هذا الفيديو والعمل جاٍر للقب�ض عليه، 

داعـــيـــا اجلــمــيــع اإىل الــتــحــقــق مـــن كــافــة 

قبل  الر�سمية  م�سادرها  من  املعلومات 

الن�سر وتداول مثل تلك الفيديوهات.

 اإلعالن عن تفاصيل االحتفال بعيد 
االستقالل الرابع والسبعين

 في ذكرى االستقالل 74 األردن يقدم النموذج 
المميز بمواجهة االزمات وتراكم االنجازات

االنباط-عمان

مبنا�سبة  الحــتــفــال  فــعــالــيــات  تـــبـــداأ 

وال�سبعني،  الرابع  اململكة  ا�ستقالل  عيد 

للخام�ض  املـــوافـــق  املــقــبــل  الثـــنـــني  يـــوم 

والع�سرين من اأيار لعام 2020.

واأعلنت رئا�سة الوزراء عر من�ساتها 

عــلــى و�ــســائــل الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي اأن 

فــعــالــيــات الحـــتـــفـــال تــتــ�ــســمــن اإطــــالق 

عـــمـــان  الـــعـــا�ـــســـمـــة  فـــــــرح يف  مـــــواكـــــب 

ال�ساعة  مــن  والعقبة  اإربــد  وحمافظتي 

اخلـــامـــ�ـــســـة مـــ�ـــســـاء وحــــتــــى الـــ�ـــســـاد�ـــســـة 

والـــنـــ�ـــســـف مـــ�ـــســـاء بـــحـــ�ـــســـب املــــ�ــــســــارات 

ــحــة يف الــتــ�ــســمــيــم املـــرفـــق عــنــهــا،  املــو�ــسّ

املــ�ــســلــحــة -  الــــقــــوات  يـــ�ـــســـارك فــيــهــا  اإذ 

مبختلف  العام  والأمــن  العربي  اجلي�ض 

فروعه، كما يتزامن معها طلعات جوية 

امللكي  اجلو  �سالح  من  مقاتلة  لطائرات 

وطلعات  والــو�ــســط،  ال�سمال  اإقليمي  يف 

اأي�سا من فريق ال�سقور امللكية الأردنية 

ــــواء  يف حمــافــظــتــي الــعــقــبــة ومـــعـــان ول

ال�سوبك.

كما ي�سهد الحتفال بعيد ال�ستقالل 

الــــرابــــع والـــ�ـــســـبـــعـــني، اإطـــــــالق مـــبـــادرة 

العلم  رفـــع  خـــالل  مــن  عال”  “علمنا 
واملن�ساآت  واملــبــاين  املــنــازل  على  الأردين 

اململكة  اأرجاء  التجارية يف كل  والأ�سواق 

احــتــفــاء بــاملــنــا�ــســبــة الــغــالــيــة عــلــى قــلــوب 

اإ�ــســافــة اإىل حــث الأطــفــال  الأردنــــيــــني، 

ورقية يف  اإطالق طائرات  وال�سباب على 

اإحياء لذكرى ال�ستقالل  املناطق  بع�ض 

وجـــهـــود الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــــكــــوادر 

اأمـــن و�سحة  الــطــبــيــة يف احلــفــاظ عــلــى 

املواطنني.

ابتهاجا  الــنــاريــة  الألـــعـــاب  و�ستطلق 

ال�ساعة  من  ابــتــداًء  ال�ستقالل  بذكرى 

املقبل  الثــنــني  يــوم  م�ساء  مــن  التا�سعة 

يف جميع حمافظات اململكة، مع الإ�سارة 

كل  يف  لإطالقها  مواقع  تخ�سي�ض  اإىل 

حمافظة، كما هو مبني يف املرفق.

اأ�سدرت  اأي�سا،  املنا�سبة  واحتفاء بهذه 

امللكي  الــتــوثــيــق  ومــركــز  الــثــقــافــة  وزارة 

التي  ال�ستقالل  وثائق  جملد  الها�سمي 

جتمع لأول مرة يف ا�سدار واحد، �سيكون 

متاحا على املوقع الإلكرتوين للوزارة.

ويــ�ــســم الإ�ـــســـدار الـــقـــرار الــتــاريــخــي 

الـــذي وقــعــه املــغــفــور لــه املــلــك عــبــد اهلل 

الول وقرارات جمل�ض الوزراء واملجل�ض 

البلدية  املجال�ض  وقــــرارات  الت�سريعي 

املـــطـــالـــبـــة بـــال�ـــســـتـــقـــالل ومنــــــــاذج مــن 

الــرقــيــات الــتــي تــلــقــاهــا املــلــك املــوؤ�ــســ�ــض 

بهذا احلدث التاريخي.

االنباط-عمان

وال�سبعني  الرابعة  بالذكرى  احتفاًء 

ل�ـــســـتـــقـــالل املـــمـــلـــكـــة الــــتــــي يــحــيــيــهــا 

الأردنـــــيـــــون يف اخلـــامـــ�ـــض والــعــ�ــســريــن 

مــن اأيــــار هـــذا عـــام بــكــل مــعــاين الفخر 

الأوىل  املئوية  اأبــواب  وعلى  والعــتــزاز، 

نف�سه  الأردن  يــقــدم  الأردنـــيـــة،  لــلــدولــة 

كـــنـــمـــوذج ممــيــز يف مـــواجـــهـــة الإزمــــــات 

وتراكم الجنازات الوطنية.

التي توالت  ولتعزيز هذه الجنازات 

بني  الــتــنــاغــم  بف�سل  ال�ــســتــقــالل  مــنــذ 

الثقافة  وزارة  �سعت  وال�سعب،  القيادة 

وطنية  مــوؤ�ــســ�ــســات  مــع  جــنــب  اإىل  جنبا 

اأخرى اإىل تر�سيخ قيم الولء والنتماء، 

وتـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الأردنــــيــــة 

مـــن خــــالل اإطـــــالق احلــمــلــة الــوطــنــيــة 

ــُمــنــا  )َعــلَ الأردين  الــعــلــم  قــيــم  لــتــعــزيــز 

ــــاٍل(، انــ�ــســجــاًمــا مــع ر�ــســالــتــهــا، بهدف  َع

رفـــع الـــــروح املــعــنــويــة لـــدى املــواطــنــني 

وتـــعـــزيـــز مــفــاهــيــم الــــــولء والنـــتـــمـــاء 

والــتــكــاتــف يف ظــل الــظــروف الــتــي مير 

والتعريف  اأجــمــع،  والــعــامل  الــوطــن  بها 

من  ورمزيته،  الأردين  العلم  مبكونات 

74 لعيد  بــالــذكــرى  خــالل ولحــتــفــال 

ال�ستقالل هذا العام.

الــدعــوة جلميع  الـــوزارة  وقــد وجهت 

املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــات والــــــــــــــوزارات والـــــدوائـــــر 

احلكومية والأحزاب والهيئات الثقافية 

اخلا�ض  القطاع  وموؤ�س�سات  وال�سبابية 

ومــوؤ�ــســ�ــســات املــجــتــمــع املـــدين والأفـــــراد 

لــيــكــونــوا �ــســركــاء يف هـــذه الحــتــفــالــيــة 

لرفع علم الأردن عاليا.

الدكتور  الــــوزراء  رئي�ض  اأ�ــســدر  كما 

عـــمـــر الــــــــرزاز بـــالغـــا ر�ــســمــيــا يــقــ�ــســي 

جميع  على  اململكة  علم  رفــع  بــ�ــســرورة 

الوزارات والدوائر الر�سمية واملوؤ�س�سات 

والــهــيــئــات الــعــامــة والأمــــاكــــن الــعــامــة 

واملنازل احتفاء بعيد ال�ستقالل الرابع 

والــ�ــســبــعــني الــــــذي يـــ�ـــســـادف بـــعـــد غــد 

تاأتي  اأن هذه اخلطوة  موؤكدا   ، الثنني 

جت�سيدا ملعنى ال�ستقالل التي ي�ستذكر 

فيها الأردنيون م�سرية الإجناز والتقدم 

نحو  ثابتة  بخطى  وال�ستمرار  والبناء 

الأف�سل لالأردن. امل�ستقبل 

وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــدكــــتــــور بـــا�ـــســـم 

التي  احلملة  هذه  اإن  يقول  الطوي�سي، 

تــاأتــي مبــنــا�ــســبــة عــيــد ال�ــســتــقــالل 74 

تقوم على  الثــنــني،  يــوم  الــذي ي�سادف 

الأردنية  الأعالم  لرفع  املواطنني  دعوة 

على منازلهم، ويف كل الأماكن املالئمة 

هذه  يف  ورمزيته  العلم  لقيمة  تقديرا 

الظروف ويف هذه املرحلة حيث تتزامن 

هذه الحتفالت مع ظرف ا�ستثنائي يف 

الجناز الوطني الذي حتقق يف الأ�سهر 

املا�سية يف مكافحة وباء كورونا.

فعاليات  ت�سمل  احلملة  اأن  وي�سيف 

اأخرى، اإ�سافة اىل رفع الأعالم، فهناك 

املزينة  الورقية  الطائرات  مهرجانات 

عليها  تقوم  التي  الأردين  العلم  باألوان 

هـــيـــئـــات وجـــمـــعـــيـــات تــعــنــى بـــالأطـــفـــال 

للقوات  �سكر  بطاقة  لتقدم  وال�سباب، 

املــ�ــســلــحــة الأردنــــيــــة، والــقــطــاع الــطــبــي 

الـــذي �ــســاهــم يف مــعــركــة كــورونــا خــالل 

الأ�ـــســـهـــر املـــا�ـــســـيـــة، اإ�ـــســـافـــة عــــدد مــن 

الت�سوير  جمعيات  بها  تقوم  امل�سابقات 

لـــتـــوثـــيـــق هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 

الهامة.

تدعو  َعــاٍل(  )َعلَُمنا  احلملة  اأن  كما 

اىل تــعــزيــز الــقــيــم الــوطــنــيــة وتــاأكــيــدهــا 

وحتـــديـــدا بــهــذه الـــظـــروف الــتــي يــقــدم 

املنطقة  املميز يف  الأردن المنوذج  فيها 

عــام من  الزمــات عر مئة  يف مواجهة 

عــمــر الــــدولــــة الأردنـــــيـــــة حــيــث تــوحــد 

عن  خاللها  وعــروا  الأردنــيــون  حولها 

الفخار. معاين 

ودعــــــــا وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة الــــدكــــتــــور 

يف  املــ�ــســاركــة  اإىل  املــواطــنــني  الطوي�سي 

احتفالهم  واأن يعروا عن  هذه احلملة 

على  الأردين  الــعــلــم  رفــــع  خــــالل  مـــن 

حول  التفافهم  يــوؤكــد  والـــذي  الــبــيــوت، 

ذاكرتهم  وينع�ض   ، وتاريخهم  قيادتهم 

الــوطــنــيــة الــتــي تــعــمــق فــكــرة النــتــمــاء 

الوطنية. الهوية  واإن�سانية 

وليد  املهند�ض  املحلية  الإدارة  وزيــر 

اأن الـــــوزارة والــبــلــديــات  اأكــــد  املــ�ــســري، 

الوطنية  الفعالية  بــهــذا  فــاعــل  عن�سر 

بذل  اإىل  وت�سعى   ، َعــاٍل(  )َعلَُمنا  حملة 

مع  جنب  اإىل  جنبا  لإجناحها،  اجلهود 

ملا  امل�ساركة  واملوؤ�س�سات  الـــوزرات  كــافــة 

لقيمة  كــرى  اأهمية  من  احلملة  لهذه 

العلم الأردين وغر�ض حمبته يف نفو�ض 

ال�ساعدة. الأجيال 

واأكد اأن جميع الفعاليات التي �ستقام 

�سمن احلملة يجب اأن تراعي متطلبات 

الجتماعي  والتباعد  العامة  ال�سالمة 

حــفــاظــا عــلــى �ــســحــة املـــواطـــنـــني الــتــي 

يف  للحكومة  الق�سوى  الأهمية  ت�سكل 

هذه الظروف.

اأن  املــــ�ــــســــري،  املـــهـــنـــد�ـــض  واأو�ــــــســــــح 

تــ�ــســتــغــل احلــمــلــة  اأن  يــجــب  الـــبـــلـــديـــات 

مع  الــعــمــل  يف  الت�ساركية  قــيــم  لتعزيز 

املــدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  املواطنني 

مــبــنــي على  الــبــلــديــات  عــمــل  اأن  حــيــث 

بدونها  اإجنــاحــه  ميكن  ول  الت�ساركية 

على الإطالق.

ونوه اإىل اأن الوزارة معنية ب�سكل كبري 

يف الــتــعــريــف بــاحلــمــلــة واأهــمــيــتــهــا بهذا 

بظروف  الوطن  به  مير  الــذي  التوقيت 

حلمة  دون  جتــاوزهــا  ميــكــن  ل  ع�سيبة 

البع�ض  بع�سهم  مــع  الأردنـــيـــني  جميع 

ال�ــســكــال  بــكــل  لوطنهم  حبهم  واإظـــهـــار 

مع  بالتزامن  تاأتي  اأنها  خا�سًة  واملعاين 

مــنــا�ــســبــة هــي الأهــــم عــلــى قــلــوب جميع 

الأردنيني متمثلة بذكرى ال�ستقالل.

اأمــــا وزيــــر الــ�ــســبــاب الــدكــتــور فــار�ــض 

اإن احلــمــلــة الــوطــنــّيــة  بــــريــــزات، فـــقـــال 

اإطــــار  يف  تـــاأتـــي  الـــتـــي  عاٍل”  “علَُمنا 
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ا�ستثمار  اإىل  ت�سعى  اململكة  ل�ستقالل 

احلالة الوطنّية الراهنة من اأجل تعزيز 

الأردنــــيــــني،  عــنــد  الأردين  الــعــلــم  قــيــم 

بــاعــتــبــاره اأحـــد الـــرمـــوز الــوطــنــيــة التي 

يتوحد الأردنيون حولها.

بهذه  ال�سباب  احتفالت  اأن  واأ�ساف، 

قلوبنا،  على  الغالية  الوطنّية  املنا�سبة 

الحتفال  مظاهر  اإقــامــة  تــعــذر  ظــل  يف 

ال�سابقة،  الأعـــوام  يف  الــعــادة  جــرت  كما 

وتنفيذ  املواطنني،  جتمعات  ملنع  نظرا 

ال�سحية،  واحلماية  الوقاية  اإجـــراءات 

ــاركــة وبـــقـــوة،  �ــســتــكــون مـــن خــــالل املــ�ــس

حــيــث تــعــد احلــمــلــة حــالــة رمــزيــة يجب 

ال�سعب  وجـــدان  يف  وجــودهــا  يــتــعــزز  اأن 

الأردين  ال�سباب  اأن  مو�سحا  الأردين، 

املبارك  اليوم  بهذا  العهد  على  �سيكون 

مـــن خـــالل رفـــع الأعـــــالم فـــوق اأ�ــســطــح 

املـــنـــازل ويف كـــل مــوقــع تــابــع لـــلـــوزارة، 

املــ�ــســاركــة يف هذه  اإىل  املــواطــنــني  داعــيــا 

فــرحــتــهــم  عـــن  يــــعــــّروا  واأن  احلـــمـــلـــة، 

العلم  رفع  خالل  من  ال�ستقالل  بعيد 

الأردين على املنازل.

وحـــول دور اأمــانــة عــمــان الــكــرى يف 

الدكتور  عمان  اأمني  قال  احلملة،  هذه 

عــمــان  اأمــــانــــة  اإن  الـــ�ـــســـواربـــة،  يــو�ــســف 

املوؤ�س�سات  مــع  جنب  اإىل  جنبا  �ستكون 

حتى  احلملة  هــذه  خــالل  من  الوطنية 

الــوطــن، وتــزيــن �سوارعنا  اأعـــالم  تــزهــو 

وبيوتنا بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة 

على كل اأردين. واأ�ساف، اأن ال�ستقالل 

الأوطــان  بناء  يعني  وطنيا  رمــزاً  يعتر 

وال�سعب  الــقــيــادة  بــه  تــعــتــز  والإنـــ�ـــســـان، 

وبــنــاء  تاأ�سي�ض  يف  الــبــدايــة  نقطة  وهــو 

الــدولــة الأردنـــيـــة عــلــى مــبــادئ احلــريــة 

والــقــومــيــة واحـــــرتام حــقــوق الإنــ�ــســان 

والثورة  النه�سة  مبادئ  ر�سختها  التي 

الكرى. العربية 

وثـــمـــن الـــ�ـــســـواربـــة جـــهـــود الـــقـــيـــادة، 

املوؤ�س�سات  وكــافــة  احلكومية،  واجلــهــات 

الوطنية يف اأزمة كورونا، مبينا اأن اأمانة 

عــمــان عــمــلــت خـــالل هـــذه الأزمـــــة على 

اإدامة العمل يف القطاع البيئي وال�سحي 

والتعقيم،  النظافة  عمليات  خــالل  مــن 

وو�سعت الأمانة مقدراتها حتت ت�سرف 

عــن م�ساعدة  تــبــخــل  ولـــن  الــوطــن ومل 

�سقيقاتها يف حمافظات الوطن.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق مبــــ�ــــســــاركــــة هــيــئــة 

“علَُمنا  اطـــالق  يف  الردن  كلنا  �ــســبــاب 

الرحيم  عبد  الهيئة  مدير  بني  عاٍل”، 

بــالــتــعــاون مع  الــهــيــئــة  اأن  الـــــزواهـــــرة، 

الـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي لـــتـــمـــويـــل املـــ�ـــســـاريـــع 

الـــ�ـــســـغـــرية واملـــتـــو�ـــســـطـــة واملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات 

بفعاليات يف احلملة  �ست�سارك  ال�سريكة 

الــعــلــم الأردين  لــتــعــزيــز قــيــم  الــوطــنــيــة 

احتفاًء  الثقافة  وزارة  اأعلنت عنها  التي 

ل�ستقالل  وال�سبعني  الرابعة  بالذكرى 

الها�سمية. الأردنية  اململكة 

تــقــوم  الــهــيــئــة  “اإن  الـــزواهـــرة  وقــــال 

بالرتويج للحملة على و�سائل التوا�سل 

الجـــتـــمـــاعـــي لــتــحــفــيــز الـــ�ـــســـبـــاب عــلــى 

العمل  فــرق  خــالل  مــن  فيها  املــ�ــســاركــة 

من  وامل�ساركة  املحافظات،  يف  املتواجدة 

لرفع  املحافظات  يف  العمل  فــرق  خــالل 

الأعـــالم الأردنــيــة على املــنــازل لإتــاحــة 

من  لالحتفال  املــواطــنــني  اأمـــام  املــجــال 

مــنــازلــهــم بــهــذه املــنــا�ــســبــة الـــعـــزيـــزة يف 

ظـــل عــــدم امــكــانــيــة اجــــــراء الحــتــفــال 

جائحة  ب�سبب  الــتــقــلــيــديــة  بــالــطــريــقــة 

كورونا.
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 الدستور األردني: ركيزة عملية اصالح متواصلة

االنباط-عمان  

م�����ع ال������ذك������رى ال����راب����ع����ة وال�������س���ب���ع���ن 

ال���ص��ت��ق��ال امل��م��ل��ك��ة، ي��وا���ص��ل االردن���ي���ون 

م���راك���م���ة االجن���������ازات، وامل�������ص���ي ق���دم���ا يف 

مفهوم  ُت��ك��ر���س  م�صتمرة  ا���ص��اح  م�����ص��رة 

االإ���ص��ت��ق��ال وج���وه���رة، وت���ع���زز م���ن ق���درة 

االردن على تخطي التحديات، مثلما جنح 

وعزمية  الها�صمية،  قيادته  بحكمة  دائماً، 

راف��ق��ت م�صرة  اأزم����ات  م��ن جت���اوز  �صعبة، 

ال��دول��ة م��ن��ذ والدت��ه��ا ق��ب��ل ن��ح��و ق���رن من 

ويف  م�صطربة،  طرق  مفرتق  على  الزمان 

قلب االأزمات.

ال���ت���ج���رب���ة  ان  �����ص����ي����ا�����ص����ي����ون،  وي���������رى 

قابل  “منوذج  االأردن���ي���ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

االنتقال  على  با�صتمرار  للتطوير” وق��ادر 

اىل م�����ص��ت��وى اع��ل��ى م��ن ال��ع��م��ل امل��وؤ���ص�����ص��ي 

ال���دمي���وق���راط���ي، و�����ص����واًل اىل احل��ك��وم��ة 

الربملانية التي ر�صمها جالة امللك عبداهلل 

الثاين يف اوراقه النقا�صية، لتوفر مكونات 

د�صتوري  اط��ار  واأهمها  االأ�صا�صية،  النجاح 

م��ت��ق��دم اج��ت��م��اع��ي��اً و���ص��ي��ا���ص��ي��اً وان�����ص��ان��ي��اً. 

وت��ع��م��ل ال���دول���ة االأردن���ي���ة ح��ال��ي��اً مبوجب 

د���ص��ت��ور ي��ع��د م��ن اأح����دث د���ص��ات��ر ال��ع��امل، 

واأك���ره���ا دمي��ق��راط��ي��ة، وق���د م���ّر مب��راح��ل 

اأهمها: د�صتور عام 1928 املعروف بالقانون 

واالإدارة  احلكم  �صوؤون  لتنظيم  االأ�صا�صي، 

يف اإمارة �صرق االردن، ود�صتور 1947 الذي 

ا�صتقال  اأب��رزه��ا  �صيا�صية  ت��ط��ورات  واك��ب 

د�صتور  ث��م  مملكة،  اإىل  وحتولها  االإم����ارة، 

1952 الذي جاء نتيجة اأحداث حرب 1948، 

له  امل��غ��ف��ور  وا�صت�صهاد  ال�صفتني،  ووح���دة 

امللك عبداهلل االأول.

* د�صتور 1928.

بعد 7 �صنوات من تاأ�صي�س االإمارة، وعلى 

اعرتفت  التي  الربيطانية  املعاهدة  اأ�صا�س 

�صرق  اإم�����ارة  يف  م�صتقلة  ح��ك��وم��ة  ب��وج��ود 

 16 االأردن، و�صع القانون اال�صا�صي بتاريخ 

ني�سان 1928، مبا يعطى اإمارة �صرق االأردن 

ثم  وم���ن  ال���ب���اد،  ����ص���وؤون  الإدارة  ���ص��رع��ي��ة 

قانون  بو�صع  الد�صتورية  االأح��داث  توالت 

جمل�س  اول  انتخاب  مبوجبه  مت  انتخاب، 

 ،1929 ع��ام  االأردن  ���ص��رق  الإم���ارة  ت�صريعي 

وخ��م�����ص��ة جم��ال�����س ت�����ص��ري��ع��ي��ة م��ت��اح��ق��ة 

خال فرتة �صريانه .

وكان ا�صدار القانون اال�صا�صي، قد جاء 

بت�صكيل   ،1923 ع��ام  ب���داأت  حم���اوالت  بعد 

لو�صع  االأردن،  مناطق  لكافة  ممثلة  جلنة 

واالن��ت��خ��اب��ات،  ال��ن��ي��اب��ي  للمجل�س  ق��ان��ون 

ا�صا�صي  وجلنة اخرى لو�صع الئحة قانون 

ت�����ص��ط��دم  ك���ان���ت  ال���ف���ك���رة  اأن  اإال  ل���ل���ب���اد، 

�صمان  اىل  ال�صاعية  بريطانيا  مبعار�صة 

ا�صتمرار م�صاحلها و�صيطرتها.

وا�صتمل القانون االأ�صا�صي على 72 مادة، 

موزعة على مقدمة و�صبعة ف�صول، حددت 

ال��وزراء  رئي�س  بتعيني  االأم��ر  �صاحيات 

برئا�صة  ت�صريعي  جمل�س  واإن�صاء  واإقالته، 

رئ��ي�����س ال���������وزراء، و����ص���اح���ي���ات امل��ج��ل�����س، 

االأوام��ر  اإ�صدار  �صاحية  االأم��ر  ومنحت 

وف�صه  املجل�س،  لذلك  االنتخابات  باإجراء 

حقوق  اال�صا�صي  القانون  عالج  كما  وحله، 

االأردنيني وحرياتهم.

القانون  على  تعديات  خم�صة  وج���رت 

نائب  تعيني  �صاحيات  تناولت  االأ�صا�صي 

لامر اأو جمل�س للعر�س يف حالة غيابه، 

ال���وزاري���ة اجلماعية  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة  واالأخ����ذ 

وال���ف���ردي���ة جت����اه االأم�������ر، ومت���دي���د م��دة 

او  ���ص��ن��وات  خم�س  اإىل  الت�صريعي  املجل�س 

حق  وع��ل��ى  ا�صتثنائية،  دورة  اىل  ال��دع��وة 

من  جل�صاته  تاأجيل  يف  الت�صريعي  املجل�س 

ا�صافة  ال��دائ��م،  لنظامه  وفقا  الآخ��ر  ح��ني 

و�صروط  و�صاحياته  االأم��ر  �صلطات  اىل 

والي����ة ال��ع��ه��د، ف��ي��م��ا ن�����س اآخ����ر ت��ع��دي��ل يف 

“اململكة  ا�صم  ان يحل  1946، على  اأي��ار   25

�صرق  “اإمارة  حم��ل  الها�صمية”  االأردن��ي��ة 

يحل  واأن  االأ���ص��ا���ص��ي،  ال��ق��ان��ون  االأردن” يف 

ا�صم “جالة امللك” حمل “�صاحب ال�صمو 

االأمر”.

ال���ق���ان���ون اال����ص���ا����ص���ي ق���ب���واًل  ي���ل���ق  ومل 

اأبناء ال�صعب االأردين،  وارتياحاً يف �صفوف 

البع�س  واعترب  وا�صحة،  مبعار�صة  ووجه 

االأردنية  املعاهدة  من  م�صتوحاة  ن�صو�صه 

1928، وانه لي�س د�صتورا  لعام  الربيطانية 

هناك  ولكن  منحة،  بل  القانوين،  باملعنى 

من يرى ان وجوده �صاهم يف اإر�صاء قواعد 

الدولة خال فرتة تاأ�صي�س االإمارة.

*د�صتور 1947.

ج���اءت ك��ت��اب��ة ه���ذا ال��د���ص��ت��ور ب��ن��اًء على 

ال��ق��رارات  يف  متثلت  ع��ارم��ه  �صعبية  رغ��ب��ة 

واي��ده��ا  البلدية،  املجال�س  اتخذتها  ال��ت��ي 

جمل�س الوزراء يف ذلك الوقت، وهي اإعان 

ا�صتقاال  م�صتقلة  دول���ة  االأردن��ي��ة  ال��ب��اد 

النيابي مع  امللكي  النظام  ا�صا�س  تاما على 

املوؤ�ص�س ملكا  االول  للملك عبداهلل  البيعة 

الد�صتور  الدولة، وكان  را�س  د�صتوريا على 

خ��ط��وة ك��ب��رة اإىل االأم����ام وت��ط��ور طبيعي 

يتما�صى والتطورات العامة.

ون�س د�صتور 1947 على ان نظام احلكم 

م��ل��ك��ي وراث�����ي ن��ي��اب��ي، وال���دول���ة االأردن���ي���ة 

���ص��ي��ادة،  م�����ص��ت��ق��ل��ة ذات  مم��ل��ك��ة ه��ا���ص��م��ي��ة 

وع���اجل���ت ن�����ص��و���ص��ه ال��ث��ان��ي��ة وال�����ص��ب��ع��ون، 

ت��ن��ظ��ي��م ال�����ص��ل��ط��ة ب�����ص��ك��ل اك����ر دق����ه م��ن 

جمل�س  ا�صبح  بحيث  اال���ص��ا���ص��ي،  ال��ق��ان��ون 

االأمة يتكون من: جمل�س النواب )ع�صرين 

طبقاً  �صنوات   4 مل��دة  انتخابهم  يتم  نائباً( 

ال��ع��ادل،  التمثيل  ي��راع��ى  ان��ت��خ��اب  ل��ق��ان��ون 

اأعيان يتكون من عدد ال يتجاوز  وجمل�س 

ال��ن��واب مبن  اأع�����ص��اء جمل�س  ع���دد  ن�صف 

فيهم الرئي�س يعينهم امللك من احلائزين 

وخدماتهم  باأعمالهم  اجلمهور  ثقة  على 

ل���اأم���ة وال����وط����ن، ك��م��ا ام���ت���از ب��اإ���ص��ق��اط��ه 

ع�����ص��وي��ة ال��������وزراء م���ن ع�����ص��وي��ة جمل�س 

النواب ، اإال اإذا كان الوزير نائبا، واأكد على 

مبداأ ف�صل ال�صلطات، واأن املحاكم مفتوحة 

 ، ب�صوؤونها  التدخل  من  وم�صونة  للجميع 

وال�صرعية  املدنية  املحاكم  ق�صاة  وتعيني 

االأنظمة  مبقت�صى  اال  يعزلون  وال  ب���اإرادة 

التي ي�صدرها عمل الوزراء مبوافقة امللك.

*د�صتور 1952.

1952 وهو  الد�صتور احلايل عام  و�صدر 

ت�صعة  د���ص��ت��وري��ة يف  م���ادة   131 م��ن  م��ك��ون 

ف�����ص��ول، واع��ت��م��د ال��ن��ظ��ام ال��ربمل��اين امللكي 

ال��ف�����ص��ل بني  ل��ل��ح��ك��م، م��ع ���ص��م��ان  منهجا 

ال��وزاري��ة،  امل�صوؤولية  واع��ت��م��اد  ال�صلطات، 

و���ص��م��ان ح���ق���وق امل���واط���ن���ني وح��ري��ات��ه��م. 

امللك  تعديات يف عهد  لت�صعة  وقد خ�صع 

ال����راح����ل احل�����ص��ني ب���ن ط����ال ���ص��م��ل��ت 24 

ال�صلطة  �صاحيات  بع�س  ت��ن��اول��ت  م���ادة، 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي مت ان��ت��زاع��ه��ا ل�����ص��ال��ح 

ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال����ص���ي���م���ا ت��و���ص��ي��ع 

�صاحيات حل الربملان، واإ�صدار القوانني 

امل��وؤق��ت��ة، ا���ص��اف��ة ل��ل��ت��ع��دي��ات ال��ت��ي ج��اءت 

امللك  ع��ه��د  ويف   .1967 ع���ام  ح���رب  نتيجة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ج����رت ث���اث���ة ت��ع��دي��ات 

االطاق  على  او�صعها  كانت  الد�صتور  على 

و�صكلت  م���ادة،   42 طالت  التي   ،  2011 ع��ام 

ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ت���اري���خ ال���دول���ة االردن���ي���ة 

اأ�صا�صي بتعزيز �صاحيات ال�صلطة  وب�صكل 

من  ال��ن��واب  جمل�س  وحت�صني  الت�صريعية 

م�صتقلة  هيئة  اإن�����ص��اء  على  والن�س  احل��ل، 

نيابة  يف  الطعن  ي��ك��ون  واأن  ل��ان��ت��خ��اب��ات، 

اأع�������ص���اء جم��ل�����س ال����ن����واب اأم������ام ال��ق�����ص��اء 

ال���ع���ادي، ك��م��ا ن�����ص��ت ع��ل��ى اإن�����ص��اء حمكمة 

د���ص��ت��وري��ة، حلقتها ت��ع��دي��ات حم���دودة يف 

2014 منحت امللك حق تعيني قائد اجلي�س 

واإقالتهما،  العامة  املخابرات  دائرة  ومدير 

�صاحيات  احلكومة  لرئي�س  ك��ان  اأن  بعد 

م�������ص���رتك���ة ب���ال���ت���ن�������ص���ي���ب، ب���ي���ن���م���ا م��ن��ح��ت 

���ص��اح��ي��ات  امل���ل���ك   2016 ع����ام  ت���ع���دي���ات 

ت��ع��ي��ني ويل ال��ع��ه��د ون���ائ���ب امل��ل��ك ورئ��ي�����س 

واأع�صاء  االأعيان، ورئي�س  واأع�صاء جمل�س 

املحكمة الد�صتورية، وقائد اجلي�س ومدير 

املخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئي�س 

الوزراء وجمل�س الوزراء، ا�صافة اىل زيادة 

مدة رئا�صة جمل�س النواب اىل �صنتني بداًل 

عن �صنة واحدة.

الف�صل بني  1952 مببداأ  د�صتور  وياأخذ 

حيث  م��رن،  ف�صل  وه��و  الثاث،  ال�صلطات 

وجمل�س  بامللك  التنفيذية  ال�صلطة  اأن��اط 

ال�������وزراء، وال�����ص��ل��ط��ة ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ب��امل��ل��ك، 

الق�صائية  ال�صلطة  االأم��ة، وجعل  وجمل�س 

وال  ال�صابقتني،  ال�صلطتني  ع��ن  م�صتقلة 

ي��ع��ن��ي ال��ف�����ص��ل ب����ني ال�����ص��ل��ط��ت��ني ف�����ص��ًا 

، فلل�صلطة  بل هناك تعاون بينهما  مطلقاً 

ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة ح�����ق مب����راق����ب����ة ال�����ص��ل��ط��ة 

والت�صويت  ال���وزارة،  وم�صاءلة  التنفيذية، 

ال�صلطة  ت��ت�����ص��ارك  ح���ني  يف   ، ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ع ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة يف 

ت�����ص��ري��ع ال���ق���وان���ني، وال��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ي��ه��ا، 

جمل�س  ودع��وة  املوؤقتة،  القوانني  واإ���ص��دار 

االم�����ة ل���ان���ع���ق���اد، واإج��������راء االن��ت��خ��اب��ات 

النيابية.

الهوية  على  االردين  الد�صتور  وي��وؤك��د 

ومبداأ  االأردين،  لل�صعب  العربية  القومية 

�صيادة االأمة، واقرار النظام امللكي الوراثي، 

ومن  ال��ربمل��اين،  النيابي  بالنظام  واالأخ���ذ 

التنفيذية  ال�صلطتني  ب��ني  ال��ت��وازن  اأج���ل 

الت�صريعية  ال�صلطة  اأعطيت  والت�صريعية 

واإ�صقاطها،  ال���وزارة  م��ن  الثقة  �صحب  ح��ق 

لل�صلطة  االأم����ة  جمل�س  ح��ل  ح��ق  وك��ذل��ك 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ف�����ص��ا ع���ن ت��ن��ظ��ي��م احل��ق��وق 

اأبرزها:  ومن  للمواطن  العامة  واحلريات 

ح����ق االأم��������ن وال���ت���ن���ق���ل واح���������رتام ���ص��ري��ة 

وحرية  امل�صكن  اختيار  وح��ري��ة  امل��را���ص��ات 

يتجاوز  اأال  �صريطة  ال���راأي  وحرية  امللكية 

الدينية  واحل��ري��ة  التعليم  وح��ق  ال��ق��ان��ون، 

املتمثلة بحرية االعتقاد وممار�صة ال�صعائر 

ال���دي���ن���ي���ة، وح����ري����ة االج����ت����م����اع، وت���األ���ي���ف 

اجلمعيات، واالأحزاب ال�صيا�صية، كما جعل 

وعدم  القانون،  اأم��ام  مت�صاوين  االأردن��ي��ني 

التمييز بينهم يف احلقوق والواجبات، واإن 

اختلفوا يف العرق، واللغة، والدين.

املحا�صبة  دي���وان  ت�صكيل  على  ن�س  كما 

مل��راق��ب��ة اإي������رادات ون��ف��ق��ات ال���دول���ة وط��رق 

���ص��رف��ه��ا وا�����ص����رتط ل��ت��ع��دي��ل ال��د���ص��ت��ور 

ت�����ص��وي��ت اأك���ري���ة ث��ل��ث��ي ك���ل م���ن اأع�����ص��اء 

اإع���ان  جمل�س ال��ن��واب واالأع���ي���ان، ورب���ط 

االأحكام العرفية بحدوث طوارئ خطرة.
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االنباط-عمان

  ت��ط��ل��ق ���س��رك��ة ال���ع���ب���ديل ل��ا���س��ت��ث��م��ار 

وال��ت��ط��وي��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة زي���ن ي��وم 

احتفال  مبنا�سبة  فعالياتها  املقبل  االثنني 

امل��م��ل��ك��ة ب���ذك���رى ع��ي��د اال���س��ت��ق��ال ال��راب��ع 

وال�سبعني.

وق��ال��ت ال�����س��رك��ه يف ب��ي��ان ا���س��درت��ه ، ان 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ���س��ت��ب��ث ع��ر م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

االج���ت���م���اع���ي اخل���ا����س���ة ب���ال�������س���رك���ة ن���ظ���راً 

يف  والعامل  االردن  ي�سهدها  التي  للظروف 

ظل جائحة كورونا.

التي  الفعاليات  اأن  اىل  ال�سركة  وا�سارت 

�ستبداأ عند ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء، 

يف  وال�سعادة  البهجة  روح  ن�سر  اىل  تهدف 

عر�سا  وتت�سمن  ال�����س��ائ��دة  ال��ظ��روف  ظ��ل 

اململكة  �سماء  يف  ال��ن��اري��ة  لالعاب  �سخما 

ترافقها اغان وطنية متنوعه .

االنباط-عمان

يقارب  م��ا  ت�سم  ا���س��رة   760 ا���س��ت��ف��ادت    

لك�سوة  ال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ل��ة  م��ن  ف���رد   3800

ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  مقا�سي6”  “على  ال��ع��ي��د 

واالحذية  واالقم�سة  االلب�سة  جت��ار  نقابة 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ع��ي��ة ال����ع����روة ال��وث��ق��ى 

بالعا�سمة عمان. اخلريية 

ان  اىل  ديه،  منري  النقابة  رئي�س  وا�سار 

على  ال�ساد�سة  لل�سنة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  احلملة 

واحذية  ماب�س  توفري  ا�ستهدفت  التوايل 

العفيفة،  واال���س��ر  االي��ت��ام  لاطفال  العيد 

خال  م��ن  مت��ت  ال��ت��وزي��ع  عملية  ان  مبينا 

امل�سجلة ر�سميا. اجلمعيات اخلريية 

ولفت ديه يف ت�سريح اإىل ان م�ستلزمات 

احل��م��ل��ة وف���رت���ه���ا ال��ن��ق��اب��ة وجت�����ار ق��ط��اع 

االل���ب�������س���ة واالح����ذي����ة ب��امل��م��ل��ك��ة ان��ط��اق��ا 

الوطن  جت��اه  االجتماعية  امل�سوؤولية  م��ن 

وامل��ج��ت��م��ع وب��خ��ا���س��ة م��ع ق���رب ح��ل��ول عيد 

ال�سعيد. الفطر 

ت��اأم��ل ان تكون  ال��ن��ق��اب��ة ك��ان��ت  واك���د ان 

�سيق  لكن  اك��ر  امل�ستفيدة  اال���س��ر  ق��اع��دة 

ال�����وق�����ت وحم������دودي������ة ال����ت����رع����ات ب��ف��ع��ل 

فريو�س  وب���اء  ملكافحة  املتبعة  االج����راءات 

للجمعيات  ال�سماح  وتاأخر  امل�ستجد  كورونا 

قل�س  ان�سطتها  ملمار�سة  بالعود  اخل��ريي��ة 

ع���دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ق��ارن��ة م��ع احل��م��ات 

ال�سابقة.

ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي  وا����س���ار اىل ان احل��م��ل��ة 

ارب���ع���ة اي�����ام، ه���ي م���ب���ادرة خ��ريي��ة ���س��ن��وي��ة 

هدفها ادخال الفرحة وال�سعادة على قلوب 

ان  موؤكدا  للم�ساعدة،  حمتاجني  ا�سخا�س 

متر  التي  ال�سعبة  الظروف  ورغ��م  التجار 

اال  التجاري  الن�ساط  تراجع  جراء  عليهم 

انهم قدموا ترعات عينية مل�ساعدة االأ�سر 

املحتاجة.

وع���ر دي���ه ع���ن اأم���ل���ه ب���ان ي��ك��ون ه��ن��اك 

���س��واء خال  املقبلة  ال��ف��رة  ق��ادم��ة خ��ال 

ال����ع����ودة اىل  او  امل����ب����ارك  ع���ي���د اال����س���ح���ى 

لتعوي�س  ال�ستاء  ف�سل  ومو�سم  امل��دار���س 

“ك�سوة  م���ن  ت�����س��ت��ف��د  مل  ال��ت��ي  ال���ع���ائ���ات 

العيد«.

لندن -رويرتز

اأن  الريطانية  ت��امي��ز  �سحيفة  ذك���رت   

اأ�سحاب  تلزم  اأعدت خططا  املتحدة  اململكة 

االأعمال بتغطية ما بني 20 و30 يف املئة من 

اإج���ازة  ال��ذي��ن مت منحهم  ال��ع��ام��ل��ني  اأج���ور 

لتخفيف  اآب  اأغ�سط�س  م��ن  اب��ت��داء  وذل���ك 

على  كورونا  فريو�س  الأزم��ة  الكبري  العبء 

للحكومة. العامة  املالية 

م��اي��و   12 امل���ت���ح���دة يف  امل��م��ل��ك��ة  وم������ددت 

برناجمها  العمل  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  ومل��دة  اأي��ار 

ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال����وظ����ائ����ف، وه�����و اجل����زء 

االأ���س��ا���س��ي م��ن حم��اوالت��ه��ا ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

اأ����س���رار ف��ريو���س ك���ورون���ا ع��ل��ى االق��ت�����س��اد، 

ل��ك��ن��ه��ا اأب���ل���غ���ت اأ�����س����ح����اب االأع�����م�����ال ب���اأن���ه 

بتكلفته  الوفاء  يف  امل�ساعدة  عليهم  �سيكون 

ال�سخمة ابتداء من اأغ�سط�س اآب.

اخل���زان���ة  ”اأعدت  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

خططا �ستلزم اأ�سحاب االأعمال بتغطية ما 

العاملني“.  اأج��ور  املئة من  و30 يف   20 بني 

���س��ي��ك��ون��ون  االأع���م���ال  ”اأ�سحاب  واأ���س��اف��ت 

ا���س��راك��ات  تكلفة  بتغطية  اأي�����س��ا  ملزمني 

من  امل��ئ��ة  يف  خم�سة  مبتو�سط  ال��ت��اأم��ي��ن��ات، 

االأجور“.

وامتنع متحدث با�سم وزير املالية ري�سي 

�سوناك عن التعليق على التقرير.

وقالت ال�سحيفة اإن من املتوقع اأن يعلن 

�سوناك التعديات خال االأيام القادمة.

ك���ان ���س��ون��اك ق���د ق���ال ي���وم اجل��م��ع��ة اإن 

خطرية  اقت�سادية  ”اأزمة  تواجه  بريطانيا 

ف��ق��د وظ���ائ���ف خ��ال  ���س��ي��ت��م  جدا“ واإن������ه 

القادمة“. وال�سهور  واالأ�سابيع  ”االأيام 

هذا ما فعله كورونا بقروض 15 مليون بطاقة بنكية أميركية

العبدلي لالستثمار والتطوير تطلق 
االثنين فعاليات احتفاليه بعيد 

االستقالل  

760 اسرة تستفيد من حملة
 على مقاسي 6

صحيفة: بريطانيا تلزم الشركات 
بتحمل 20-30% من أجور العمالة 

المتوقفة

 الأحد   24 /  5  / 2020 

العربية-وكاالت

ذك�������رت ����س���ح���ي���ف���ة دي����ل����ي ت���ي���ل���ي���ج���راف 

ب��وري�����س  ال���ري���ط���اين  ال������وزراء  اأن رئ��ي�����س 

�سركة  م�ساركة  تقلي�س  يعتزم  جون�سون 

ل�سناعة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  ه�����واوي 

اخلام�س  اجليل  �سبكة  يف  االت�سال  معدات 

الريطانية يف اأعقاب اأزمة فريو�س كورونا 

“رويرز«. بح�سب 

وعندما اأعلن رئي�س الوزراء الريطاين 

�سركة  �ستمنح  ب��اده  اأن  جون�سون  بوري�س 

ب��ن��اء  دورا حم����دودا يف  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ه����واوي 

املحمول،  للهاتف  اخلام�س  اجليل  �سبكات 

عواقب  اإن  حينها  املتحدة  ال��والي��ات  قالت 

هذا االأمر �ستكون وخيمة.

ووج���ه ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رم��ب اإدارت����ه 

ال�ستك�ساف ما ميكن فعله.

واج����ت����م����ع جم���ل�������س االأم����������ن ال���ق���وم���ي 

من  ال���واردة  التقارير  ملراجعة  االأم��ريك��ي، 

ما  لتحديد  املختلفة،  احلكومية  الوكاالت 

والع�سكرية  اال�ستخباراتية  االأ���س��ول  ه��ي 

التي يجب نقلها من بريطانيا اإذا ما جرى 

م�����س��ارك��ة ه����واوي يف ب��ن��اء ���س��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

اخل��ام�����س، وف��ق��ا مل���ا ���س��رح ب���ه م�����س��وؤول��ون 

اأمريكيون.

وك������������ان اخل������������اف ال�����رئ�����ي�����������س�����ي ب���ني 

كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  التاريخيني،  احلليفني 

التهديدات  تقلي�س  على  ق��ادرة  بريطانيا 

ال�سينية  ال�سركة  قبل  من  اال�ستخباراتية 

وال��ت��ي ل��دي��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ى ن��ق��ل ال��ب��ي��ان��ات 

وفقا  ال�سني،  اإىل  ال�سبكة  تلك  خال  من 

لادعاءات االأمريكية.

ت��ق��ل��ي�����س  اأن  ي����رى ج��ون�����س��ون  وب��ي��ن��م��ا 

اأن يحدث  املمكن  ال�سينية من  التهديدات 

ع��ر م��ن��ع و���س��ع م��ع��دات ه����واوي ب��ال��ق��رب 

م��ن امل���واق���ع ال��ع�����س��ك��ري��ة واال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 

احل�سا�سة، ال يقتنع امل�سوؤولون يف الواليات 

املتحدة بهذا االأمر.

وح���ذر وزي���ر ال���دف���اع االأم���ريك���ي م��ارك 

ال�سماح لهواوي،  اأن  اإ�سر، االأوروبيني من 

“يهدد”  قد  اخلام�س  اجليل  �سبكة  ببناء 

“الناتو«. حلف �سمال االأطل�سي، 

تاأثري  له  �سيكون  االأمر  اأن هذا  واأ�ساف 

ك���ب���ري يف ق������درة ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ع��ل��ى 

اال�ستخباراتية. املعلومات  م�ساركة 

وق������ال اإي����ل����ي ل���ي���ك يف م���ق���ال���ة ب��وك��ال��ة 

امل�������س���وؤول���ني  ك����ب����ار  اأح�������د  اإن  ب���ل���وم���ب���ريغ 

االأمريكان اأخروه اأن الهدف من املراجعة 

هو  القومي  االأم���ن  جمل�س  يجريها  ال��ت��ي 

اململكة  االأمريكية يف  باملعدات  و�سع قائمة 

امل��ت��ح��دة، وت��ق��ي��ي��م خم��اط��ر االإب���ق���اء عليها 

هناك.

النوايا  عن  النظر  “بغ�س  ليك:  وق��ال 

الكثري  لديها  بريطانيا  لكن  االأم��ريك��ي��ة، 

باأن  املتحدة  الواليات  تثق  مل  اإذا  لتخ�سره 

براجمها الع�سكرية واال�ستخباراتية ميكن 

حمايتها من عيون ال�سني الرقمية«.

ل���دى  امل�����ث�����ال،  ���س��ب��ي��ل  “على  وت�����اب�����ع: 

ب��ري��ط��ان��ي��ا اأك����ر ق���اع���دة خ����ارج االأرا����س���ي 

االأم����ريك����ي����ة ل���وك���ال���ة ن���ا����س���ا ال��ف�����س��ائ��ي��ة، 

البيانات  لت�سفية  ا�ستخدامها  يتم  والتي 

اجلي�س  قبل  من  امل�ستخدمة  االإلكرونية 

لتحديد  اال�ستخبارات  ووك��ال��ة  االأم��ريك��ي 

اأم��اك��ن االإره�����اب االأج��ن��ب��ي. ومي��ك��ن لهذه 

ال���ق���اع���دة ا���س��ت��خ��دام االأق���م���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اأجنبية  دول  ف��وق  حتلق  ال��ت��ي  االأم��ريك��ي��ة 

ملراقبة الزحام بها«.

العربية-وكاالت

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات 

قبل  تاأ�س�ست  “هريتز” التي  االأمريكية 

100 ع��ام وامل��ع��روف��ة يف جميع  اأك��ر م��ن 

حتت  نف�سها  و�سعت  اأنها  العامل،  اأنحاء 

انت�سار  نتيجة  االأمريكي  االإفا�س  نظام 

وباء كوفيد-19.

واأو�سحت املجموعة اأن هذا القرار ال 

ي�سمل حاليا �سوى عملياتها يف الواليات 

العمل  �ستوا�سل  لذلك  وك��ن��دا،  املتحدة 

يف م��ن��اط��ق ن�����س��اط��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة اأوروب����ا 

ونيوزياندا. واأ�سراليا 

“تاأثري  اإن  امل����ج����م����وع����ة  وق������ال������ت 

ك���وف���ي���د-19 ع��ل��ى ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ف��ر 

ت��راج��ع  اإىل  واأدى  وك��ب��ريا  م��ب��اغ��ت��ا  ك���ان 

واحل��ج��وزات  ال�سركة  ع��ائ��دات  يف  ه��ائ��ل 

بر�س«. “فران�س  امل�ستقبلية”، بح�سب 

ات���خ���ذت  اأن����ه����ا  “هريتز”  وت���اب���ع���ت 

االأول���وي���ة  مت��ن��ح  فورية”  “اإجراءات 

وزب��ائ��ن��ه��ا،  م��وظ��ف��ي��ه��ا  و���س��ام��ة  ل�سحة 

واألغت “كل نفقات غري اأ�سا�سية«.

ي��ل��ف  “الغمو�س  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

اآف��اق عودة ال��واردات واإع��ادة فتح ال�سوق 

اخلطوة  ه��ذه  تطلب  م��ا   )...( بالكامل 

اليوم«.

 21 اأع����ل����ن����ت يف  امل���ج���م���وع���ة  وك�����ان�����ت 

وظيفة  اآالف  ع�سرة  اإلغاء  ني�سان/اأبريل 

26،3 باملئة  اأي نحو  اأمريكا ال�سمالية  يف 

م���ن ع����دد ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا يف ال��ع��امل، 

عدم  مواجهة  يف  االأم��وال  توفري  بهدف 

اإج������راءات تطويق  ال��ن��اج��م ع��ن  ال��ي��ق��ني 

الوباء.

األ���ف   20 اأن  “هريتز”  واأو����س���ح���ت 

ال����واق����ع  يف  مت  امل����ج����م����وع  يف  ����س���خ�������س 

عدد  ن�سف  ح��وايل  ي�سكلون  ت�سريحهم، 

العاملني فيها يف العامل.

من   11 الف�سل  اإىل  اللجوء  وي�سمح 

ق��ان��ون االإف���ا����س يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

دينها،  ت�سديد  على  ق���ادرة  غ��ري  ل�سركة 

تدخل  عن  بعيدا  هيكلة  ب��اإع��ادة  بالقيام 

الدائنني.

دي��ن��ه��ا،  ق��ي��م��ة  “هريتز”  ت��ذك��ر  ومل 

���س��ري��ت ج���ورن���ال  ل��ك��ن ���س��ح��ي��ف��ة وول 

حتدثت اجلمعة عن ديون تبلغ 19 مليار 

يتم  مل  �سيارة  األ��ف   700 وح���وايل  دوالر 

ا�ستخدامها ب�سبب اأزمة فريو�س كورونا 

امل�ستجد.

التنظيم  “اإعادة  اأن  املجموعة  واأكدت 

امل���ايل ���س��ي��وؤم��ن ل��ه��ريت��ز ط��ري��ق��ا ب��اجت��اه 

موقعا  �ستحدد  متانة  اأك��ر  مالية  بنية 

امل�ستقبل«. اأف�سل لل�سركة يف 

املجموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

لديها  “هريتز  اإن  البيان  يف  �ستون  بول 

اأكر من قرن من خرة القيادة يف هذه 

بحيوية   2020 ال��ع��ام  وب��داأن��ا  ال�سناعة، 

كبرية للعائدات واالأرباح«.

واإدارة  ال��ن�����س��اط  اأوق����ف  ال���وب���اء  ل��ك��ن 

اأن يتاأخر االنتعا�س. املجموعة تخ�سى 

ضربة أميركية.. جونسون يتجه لقلب موازين معركة هواوي

إفالس شركة 
تأجير سيارات 
عالمية عمرها 

100 عام

دبي - العربية

اأع���داد العاطلني  و���س��ط ارت��ف��اع م��ط��رد يف 

عن العمل باأكر اقت�ساد بالعامل مع ت�سريح 

امل���اي���ني م���ن امل��وظ��ف��ني واإغ�����اق ال�����س��رك��ات 

دفع  عن  االأمريكيني  مايني  تعر  الأبوابها 

اأو  بهم  اخلا�سة  االئتمان  ك��روت  م�ستحقات 

عامة  يف  عليها  امل�ستحقة  القرو�س  اأق�ساط 

العمل يف  �سوق  يعي�سها  التي  ال�سعوبات  على 

الباد.

�سحيفة  ن�سرتها  اأمريكية  درا�سة  وت�سري 

ن��ح��و  اأن  اإىل  جورنال”  ���س��ري��ت  “وول 
���س��داد  ي��ت��م  ائ���ت���م���ان مل  ب��ط��اق��ة  15 م��ل��ي��ون 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ا���س��ي  ال�سهر  م�ستحقاتها 

على  �سيارات  قرو�س  على  م�ستحقة  اأق�ساط 

ال�سداد  عن  تخلفوا  �سخ�س  مايني   3 نحو 

االقت�سادية  ال�سعوبات  بفعل  االآخ���رون  هم 

التي ت�سببت بها اجلائحة.

وت�����س��ب��ب��ت اجل���ائ���ح���ة يف ارت����ف����اع اأع������داد 

العاطلني عن العمل لنحو 35 مليون �سخ�س 

ت���رك اآالف  اأ���س��اب��ي��ع ف��ق��ط م���ا   6 يف غ�����س��ون 

االأ���س��ر االأم��ريك��ي��ة ت�����س��ارع م��ن اأج���ل البقاء 

وجعلهم  االأ���س��ا���س��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  وت���وف���ري 

عليهم  امل�ستحقة  الديون  �سداد  عن  عاجزين 

ميل”  ديلي  “ذا  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�سب 

الريطانية.

الواليات  �سجلت  فقط،  املا�سي  واالأ�سبوع 

بطالة  اإعانة  طلب  مليون   2.4 نحو  املتحدة 

االقت�سادية  التحفيزات  من  بالرغم  جديد 

حزمة  �سملت  والتي  احلكومة  قدمتها  التي 

ت��ق��دمي  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ت��ري��ل��ي��ون��ي��ة  دع�����م 

م�����س��اع��دات ع��اج��ل��ة ل��اأ���س��ر االأم��ريك��ي��ة التي 

تئن بفعل الوباء.

ارتفاع  من  االأمريكية  امل�سارف  وتخ�سى 

كورونا  غمة  تنك�سف  مل  اإذا  التعر  معدالت 

م��ب��ك��را وه����و االأم�����ر ال�����ذي ح����دا ب��امل�����س��ارف 

امل�سموح  االئتمان  حد  تقليل  اإىل  االأمريكية 

معدالت  خل�س  حم��اول��ة  يف  لاأ�سخا�س  ب��ه 

ال���ت���ع���ر م����ع ت���وق���ع���ات ب����اجت����اه امل���واط���ن���ني 

احتياجاتهم  لتلبية  ب�سدة  عليها  لاعتماد 

اليومية.وت�سري بيانات �سادرة عن الفدرايل 

�سددت  التي  امل�سارف  عدد  اأن  اإىل  االأمريكي 

ل��دي��ه��ا ع��ل��ى خلفية  اأو�����س����اع االئ���ت���م���ان  م���ن 

االأزم���ة  منذ  م�ستوياته  اأع��ل��ى  بلغ  اجل��ائ��ح��ة 

.2009 املالية العاملية بالعام 

اأم��ازون  غ��رار  على  ك��رى  �سركات  وقالت 

اجل�����دارة  م���راق���ب���ة  ب�������س���دد  اإن���ه���ا  و”جاب” 

ملنع  منها  حم��اول��ة  يف  لعمائها  االئتمانية 

ت��ك��ب��د اأي خ�����س��ائ��ر م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ع ت��وق��ع��ات 

بتعر عدد كبري من العماء عن ال�سداد يف 

خ�سم اجلائحة التي ت�سرب العامل.

وحت�����������ذو ب����ع���������س ������س�����رك�����ات ال����ت����م����وي����ل 

اال���س��ت��ه��اك��ي ح����ذو امل�������س���ارف وامل��وؤ���س�����س��ات 

لعمائها  االئتماين  احل��د  خف�س  يف  املالية 

نزيف  لوقف  االأخ���رى  ه��ي  منها  يف حم��اول��ة 

تعر  مع  بالفعل  منه  تعاين  ال��ذي  اخل�سائر 

ع��دي��د ال��ع��م��اء وع����دم مت��ك��ن��ه��م م���ن ���س��داد 

امل�ستحقة عليها. االأموال 

 Discover �������س������رك������ة  وق���������ال���������ت 

اإف�ساح اإىل  يف   Financial Services
ب��ور���س��ة ن��ي��وي��ورك اإن��ه��ا اأدرج����ت ط��ل��ب��ات من 

ما  الدفع  لتاأجيل  ح�ساب  مليون  ن�سف  نحو 

3.6 مليار  ميثل �سيولة م�ستحقة تقدر بنحو 

دوالر.
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االنباط-وكاالت

 

ث���م���ن ع���ل���ي ع�������اوي، ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

القرار  ال�سبت،  ام�س  العراقي،  ال��وزراء 

ال�����س��ع��ودي ب���ع���ودة ���س��ف��ر امل��م��ل��ك��ة ل��دى 

امللحقية  اأع��م��ال  ب��دء  اإىل  م�سراً  بغداد 

التجارية ال�سعودية قريباً يف بغداد.

ي����اأت����ي ذل�����ك ف��ي��م��ا اأ������س�����ارت م�����س��ادر 

امل��ل��ح��ق��ي��ة  اأع����م����ال  ب�����دء  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة 

التجارية ال�سعودية قريبا يف بغداد.

وزراء  م�����ع  ع��������اوي  ع����ل����ي  وب�����ح�����ث 

������س�����ع�����ودي�����ن، اجل�����م�����ع�����ة، ع������������دداً م���ن 

املو�سوعات امل�سرتكة يف جماالت النفط 

واالقت�ساد والعاقات بن البلدين.

وق���ال���ت وك���ال���ة االأن����ب����اء ال�����س��ع��ودي��ة 

م����ع وزي����ر  ب���ح���ث  ع������اوي  اإن  )وا���������س( 

عبدالعزيز  االأم���ر  ال�����س��ع��ودي  ال��ط��اق��ة 

ب���ن ���س��ل��م��ان ا���س��ت��ق��رار ����س���وق ال���ب���رتول 

واملو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك بن 

البلدين يف جماالت الطاقة.

املنافذ  م��و���س��وع��ات  بحث  ج��رى  كما 

وتنمية  اجلمركية  وال��ع��اق��ات  ال��ري��ة 

ال�������س���راك���ة ب����ن ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س يف 

ال���ب���ل���دي���ن، واأه���م���ي���ة ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����س 

اأعمال  لبدء  اإ�سافة  امل�سرتك،  االأعمال 

العراق  يف  ال�سعودية  التجارية  امللحقية 

خال الفرتة القادمة، وتكثيف اجلهود 

الفتتاح منفذ »جديدة عرعر« قريباً.

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي االأم����ر ف��ي�����س��ل ب���ن ف��رح��ان 

ح���ر����س ح���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة ع���ل���ى وح����دة 

مع  التعاون  واأهمية  ال��ع��راق��ي،  ال�سعب 

ال��ع��راق��ي��ة اجل��دي��دة، م�سراً  احل��ك��وم��ة 

ال��ع��راق  ���س��ي��ادة  امل��م��ل��ك��ة حت���رتم  اأن  اإىل 

التدخات  ع��ن  بعيداً  اأرا���س��ي��ه،  ووح��دة 

االأجنبية.

ت��وج��ي��ه��ات من  ����س���دور  اإىل  واأ�����س����ار 

ب��ع��ودة �سفر خ��ادم  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ق��ي��ادة 

احل����رم����ن ال�������س���ري���ف���ن ل�����دى ال���ع���راق 

مل����زاول����ة ع��م��ل��ه يف اأق������رب وق�����ت، وذل���ك 

ت���ع���زي���ز  امل���م���ل���ك���ة يف  ل����رتج����م����ة رغ����ب����ة 

العاقات بن البلدين.

 نائب رئيس الوزراء العراقي: نثمن قرار السعودية بعودة سفيرها لبغداد

 4800 أسير فلسطيني في سجون 
االحتالل بينهم 170 طفال

االنباط-وكاالت  

ق����ال امل��خ��ت�����س ب�������س���وؤون االأ�����س����رى وامل���ح���رري���ن 

تقرير  يف  ف���روان���ة،  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  الفل�سطينين 

اأ�سدره ام�س ال�سبت مبنا�سبة عيد الفطر املبارك: 

اأ�سر فل�سطيني، يقبعون يف �سجون   4800 اإن نحو 

و170  اأ����س���رة   39 بينهم  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  االح���ت���ال 

طفًا، والع�سرات من كبار ال�سن، مثل االأ�سر فوؤاد 

من  ويعاين  عاماً  الثمانن  جت��اوز  ال��ذي  ال�سوبكي 

اأمرا�س عدة واالأ�سر موفق عروق 75 عاما، والذي 

يعاين من مر�س ال�سرطان.

ب��ال��غ قلقه ج���راء ا�ستمرار  واأع���رب ف��روان��ة ع��ن 

االع����ت����ق����االت ال���ي���وم���ي���ة وا����س���ت���م���رار اال���س��ت��ه��ت��ار 

واأو�ساعهم  واملعتقلن  االأ�سرى  بحياة  االإ�سرائيلي 

الازمة  الطبية  الرعاية  تقدمي  وع��دم  ال�سحية 

ل���ه���م، ورف�������س ���س��ل��ط��ات االح����ت����ال االف�������راج عن 

االأط�����ف�����ال وال���ن�������س���اء وامل���ر����س���ى وك����ب����ار ال�������س���ن يف 

التعقيم  م���واد  و���س��ح  ك��ورون��ا  ف��رو���س  تف�سي  ظ��ل 

والوقاية  ال�سامة  وتدابر  اج���راءات  وحم��دودي��ة 

داخل ال�سجون، مما ي�سكل خطرا عليهم وي�ستدعي 

تدخا دوليا حلمايتهم من خطر اال�سابة بالوباء 

وانقاذ حياتهم قبل فوات االأوان.

واأو�سح فروانة باأنه يوجد بن االأ�سرى اكرث من 

وبحاجة  خمتلفة  اأم��را���س  من  يعانون  اأ�سر   700

املنا�سب  العاج  اىل تدخل عاجي عاجل وتقدمي 

اأمرا�س مزمنة  اأ�سر يعانون من   300 لهم، بينهم 

وال�سكري  وال�سغط  القلب  مر�س  مثل  وخطرة 

من  ومنهم  وال�سلل،  الكلوي  والف�سل  وال�سرطان 

فقدوا القدرة على احلركة ب�سكل طبيعي، وبحاجة 

ملن ي�ساعدهم على ق�ساء حاجاتهم االأ�سا�سية.

االنباط-وكاالت

دونالد  االأم��رك��ي  الرئي�س  اإدارة  ناق�ست 

اأول  اإج��راء  اإمكانية  املا�سي،  االأ�سبوع  ترامب، 

اختبار نووي منذ عام 1992، كو�سيلة لل�سغط 

على رو�سيا وال�سن.

وكانت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” �سباقة 

ل��ك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر ن��ق��ا ع���ن م�������س���وؤول كبر 

وم�سوؤولن اثنن �سابقن مطلعن.

اأث���رت خال  الق�سية  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف��ت 

اأجهزة  اأك��ر  ميثلون  كبار  مل�سوؤولن  اجتماع 

االأمن القومي، وذلك بعد اتهامات من االإدارة 

نووية  اختبارات  وال�سن جتريان  رو�سيا  باأن 

ذات قوة تفجرية منخف�سة.

ي�سل  مل  االجتماع  اإن  قال  التقرير  ولكن 

الأي اتفاق على اإجراء جتربة نووية.

وت��اب��ع “مت يف ن��ه��اي��ة االأم����ر ات��خ��اذ ق��رار 

التهديدات  اأخ��رى ردا على  ب��اإج��راءات  للقيام 

التي ت�سكلها رو�سيا وال�سن وتفادي ا�ستئناف 

التجارب”.

“غارديان”  �سحيفة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

الريطانية اإن االجتماع عقد يوم 15 ماي يف 

“مت  املقرتح  اأن  اإىل  م�سرة  االأبي�س،  البيت 

تاأجيله يف الوقت احلايل”.

ونقلت عن اأحد م�ساعدي الكونغر�س قوله 

“احلمد هلل اأن بع�س امل�سوؤولن املحرتفن ما 
يزالون متواجدين.. قالوا لهم اإن هذه فكرة 

رهيبة”.

وتابعت اأن املقرتح كان يهدف اإىل “اإجراء 

حقيقا  �سغطا  ي�سكل  اأن  ميكن  �سريع  اختبار 

اتفاقية  اإىل  لان�سمام  وال�سن  رو�سيا  على 

ثاثية ل�سبط االأ�سلحة”.

االأ�سلحة  و�سبط  لتحديد  اتفاقية  واآخ��ر 

 ،2010 ل��ع��ام  ت��ع��ود  اتفاقية  ه��ي  قائمة  بقيت 

اال�سرتاتيجية  احلربية  ال��روؤو���س  من  وحت��د 

ورو�سيا. ومن  املتحدة  الواليات  املن�سورة بن 

من  ف��راي��ر  يف  �ساحيتها  تنتهي  اأن  امل��ق��رر 

العام املقبل.

ت��ري��د  ال  اإن���ه���ا  ت��ق��ول  ت���رام���ب  اإدارة  ل��ك��ن 

ال�������س���ن يف  اإدخ��������ال  ح�����ال  اإال يف  مت���دي���ده���ا 

مفاو�سات احلد من الت�سلح.

وت���رف�������س ب��ك��ن االأم������ر ع��ل��ى اع���ت���ب���ار اأن 

ال��رت���س��ان��ات  م��ع  م��ق��ارن��ة  قليل  “خمزونها 
االأمركية والرو�سية”.

ي�سار اإىل اأن عددا حمدودا من الدول التي 

ال��والي��ات  بينها  م��ن  ن��ووي��ة،  اأ���س��ل��ح��ة  متتلك 

امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا وال�����س��ن وف��رن�����س��ا وك��وري��ا 

ال�سمالية.

أميركا تناقش إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ 28 عاما

أول حالة وفاة بفيروس كورونا 
في قطاع غزة 

 إسبانيا تعلن موعد »دخول السياح«

 اتفاقية »األجواء المفتوحة«.. 
روسيا »لن تقبل« بما يمليه ترامب

 مصر.. مقتل 21 إرهابيا بعمليتين 
نوعيتين في شمال سيناء

االنباط-وكاالت

 اأعلنت وزارة ال�سحة يف غزة م�ساء ام�س ال�سبت عن ت�سجيل اأول حالة 

وفاة بفرو�س كورونا يف قطاع غزة مل�سنة من ذوي االأمرا�س املزمنة.

�سحفي  ت�سريح  يف  القدرة  اأ�سرف  ال�سحة  وزارة  با�سم  املتحدث  واأف��اد 

اأبو ريدة )77  امل�سنة ف�سيلة حممد  “�سفا” بوفاة  مقت�سب و�سل وكالة 

رفح  العزل مبعر  م�ست�سفى  داخل  القطاع،  خانيون�س جنوبي  عاًما( من 

جراء اإ�سابتها بفرو�س كورونا.

واأ�سار القدرة اإىل اأن امل�سنة الراحلة كانت من “ذوي االأمرا�س املزمنة«.

املعتمد  ال��رت��وك��ول  وف��ق  ال��ازم��ة  التدابر  تتخذ  وزارت���ه  اأن  واأو���س��ح 

حلاالت الوفاة بفرو�س كورونا.

خال  بالفرو�س  جديدة  اإ�سابات  ت�سجيل  ع��دم  عن  ال���وزارة  واأعلنت 

24 �ساعة املا�سية. ال�

ال�سحية  امل�ستجدات  ي�ستعر�س  يومي  تقرير  يف  ال����وزارة،  واأو���س��ح��ت 

لعينات  ا  فح�سً  58 اأجرت  اأنها  “�سفا”،  وكالة  و�سل  بالفرو�س،  املتعلقة 

24 �ساعة املا�سية، ومل ُت�سجل اإ�سابات جديدة. م�ستبه بها خال ال�

الفرو�س يف  8824 عينة منذ ظهور  ل� ا  اأجرت فحو�سً اأنها  اإىل  واأ�سارت 

8769 �سلبية، و55 اإيجابية ثبت اإ�سابتها. القطاع، كان منها 

ولفتت اإىل اأن 16 حالة تعافت، غادر منها 12 اإىل احلجر املنزيل، وبقيت 

زالت  38 حالة ال  رف��ح، فيما توجد  ال�سحي يف معر  داخ��ل احلجر  اأرب��ع 

اأبو  امل�سنة  وف��اة  بعد  باملعر،  العزل  م�ست�سفى  يف  العاج  تتلقى  م�سابة 

ريدة.

اخلا�س  ال�سحي  احلجر  مراكز  يف  املحجورين  النزالء  عدد  اأن  وبّينت 

بلغ 1680.

االنباط-وكاالت

اأعلن رئي�س الوزراء االإ�سباين بيدرو �سان�سيز،ام�س 

دخ��ول  اأم����ام  امل��ج��ال  �ستف�سح  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  ال�����س��ب��ت، 

وذل��ك  املقبل،  يوليو  �سهر  م��ن  ب��دءا  جم��ددا  ال�سياح 

مار�س  منت�سف  يف  فر�س  ال��ذي  العام  االإغ���اق  بعد 

ملواجهة تف�سي فرو�س كورونا امل�ستجد.

بدءا  اأن��ه  لكم  “اأعلن  اإ�سبانيا:  وزراء  رئي�س  وق��ال 

االأج���ان���ب يف  ال�����س��ي��اح  دخ���ول  �سي�ستاأنف  ي��ول��ي��و،  م��ن 

ظروف اآمنة”، وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.

ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د اأن اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة االإ���س��ب��ان��ي��ة، 

ال�����س��ب��ت، اأن ب��ط��ول��ة ال������دوري امل��ح��ل��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 

يونيو  م��ن  ال��ث��ام��ن  يف  ا���س��ت��ئ��ن��اف��ه��ا  �سيتم  )ال��ل��ي��غ��ا(، 

املقبل.

 وق�����ال ك��ب��ر خ�����راء ال���ف���رو����س���ات يف احل��ك��وم��ة 

االإ�سبانية، اإن الدولة االأوروبية “قريبة للغاية” من 

ال�سيطرة على تف�سي فرو�س كورونا بها.

 واأ�����س����اف م���دي���ر م���رك���ز ال����ط����وارئ ال�����س��ح��ي��ة يف 

اإ�سبانيا، فرناندو �سيمون: “ميكن اأن نكون قريبن 

م�ستويات  يف  ال��ف��رو���س  على  ال�سيطرة  م��ن  للغاية 

)العدوى( التي ال ميكن تقريبا اكت�سافها«.

اأقل  اإ�سبانيا  يف  اليومية  الوفيات  ح�سيلة  وبقيت 

ال�ساد�س على التوايل، اجلمعة،  من مائة وفاة لليوم 

عندما اأعلنت وزارة ال�سحة 56 وفاة

االنباط-وكاالت

املفتوحة” التي  االأج��واء  “اتفاقية  من  املتحدة  الواليات  ان�سحاب  على  رو�سيا،  ردت 

بن  “ال�سقاق”  ب��زرع  وا�سنطن  متهمة  الع�سكرية،  التحركات  يف  التدقيق  اإىل  تهدف 

اأملته وا�سنطن. اأنها لي�ست م�ستعدة للقبول بتنفيذ ما  حلفائها، وموؤكدة 

فيها  من�سوية  دول��ة  جلي�س   2002 عام  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  االتفاقية  وت�سمح 

بتنفيذ عدد حمدد من رحات اال�ستطاع، غر امل�سلحة، �سنويا، فوق دولة اأخرى، مع 

اإباغها باالأمر قبل وقت ق�سر من اجلولة.

املعلومات  وجمع  حتتها،  االأرا���س��ي  م�سح  الطلعات  لتلك  املنفذة  للطائرات  وميكن 

الع�سكرية. واالأن�سطة  للمن�ساآت  وال�سور 

الدول  �سماوات  يف  التحليق  اأثناء  اأ�سلحة  باأي  جمهزة  غر  الطائرات  تكون  اأن  على 

وامل��ع��دات  ال��ط��ائ��رات  �ست�سلكها  ال��ت��ي  امل��اح��ي��ة  اخل��ط��وط  اأن تخ�سع  وي��ج��ب  االأخ����رى، 

ا�ستق�سائية دولية. املركبة عليها لدرا�سة 

عن  اأك��رث  معلومات  املتناف�سان  اجلي�سان  ع��رف  كلما  اأن��ه  يف  املعاهدة  فكرة  وتكمن 

املتبادل  التفاهم  لتعزيز  تهدف  وه��ي  بينهما،  ال�سراع  احتمال  قل  البع�س،  بع�سهما 

اأي�سا  اجلوية  الرحات  ي�ستخدمان  اجلانبان  كان  اإن  املوقعة، حتى  الدول  بن  والثقة 

لفح�س نقاط �سعف اخل�سم.

املتحدة تزرع  “الواليات  اإن  الرو�سي، �سرغي ريابكوف،  وقال نائب وزير اخلارجية 

ال�سقاق وعدم اليقن بن حلفائها بقرارات كتلك. اإنها تتجاهل اآراء اأع�ساء كرث اآخرين 

يف حلف �سمال االأطل�سي، ودول اأخرى موّقعة على هذه االتفاقية«.

وتابع، يف موؤمتر �سحفي عر الفيديو “اإن ال�سروط التي فر�ستها الواليات املتحدة 

غر مقبولة بتاتا، غر مقبولة على االإطاق، وال معنى لها، وال اأ�سا�س لها«.

ل�سنا  لكن  اتفاق،  عن  والبحث  احل��وار  ملوا�سلة  م�ستعدون  “نحن  ريابكوف  واأ�ساف 

اأملته وا�سنطن«. م�ستعدين للقبول بتنفيذ ما 

�ستن�سحب من  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اأن  ت��رام��ب، اخل��م��ي�����س،  دون��ال��د  ال��رئ��ي�����س  واأع��ل��ن 

ت�سّلح  �سبط  معاهدة  ثالث  باتت  والتي  اأخرى،  دولة  و32  رو�سيا  مع  املرمة  االتفاقية 

يتخلى الرئي�س االأمركي عنها، منذ و�سوله اإىل ال�سلطة.

طارئا  اجتماعا  االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  االأع�����س��اء  ال���دول  ممثلو  عقد  واجل��م��ع��ة، 

اإنقاذ االتفاقية، وملطالبة وا�سنطن باإعادة النظر يف موقفها. ملحاولة 

اأفعالها  ب�”متويه  املتحدة  ال��والي��ات  اجلمعة،  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  واتهمت 

اإجراء  اأ�سا�سه  على  ميكن  ال  “اإنذار  عن  متحدثة  املدمرة” وب�”الهروب من النقا�س”، 

اأي حوار«.

�ستبقى  رو�سيا  اأن  اأكد  غرو�سكو،  األك�ساندر  الرو�سي،  اخلارجية  وزير  م�ساعد  وكان 

ملتزمة باتفاقية “االأجواء املفتوحة” طاملا اأنها �سارية، رغم اإعان الرئي�س االأمركي.

تعترها  ال��ت��ي  التقنية  “امل�سائل  لبحث  ا���س��ت��ع��داده��م  ال��رو���س  امل�����س��وؤول��ون  واأب����دى 

الواليات املتحدة حاليا انتهاكات من قبل رو�سيا«.

اإىل  املتحدة، اخلمي�س،  الواليات  االأملاين، هايكو ما�س،  وبدوره، دعا وزير اخلارجية 

“اأ�سعر باالأ�سف العميق على االإعان”، م�سيفا  “اإعادة النظر” يف قرارها. وقال ما�س 
)اإعادة( النظر يف قرارها«. على  املتحدة  الواليات  حل�س  �سركائنا  مع  “�سنعمل 

وجود  اأن  لوا�سنطن  م��رارا  اأو�سحت  وبريطانيا  وبولندا  وفرن�سا  اأملانيا  اأن  واأ�ساف 

االتفاقية. من  �سعوبات من اجلانب الرو�سي “ال يرر” االن�سحاب 

ال�سلطة،  اإىل  و���س��ول��ه  منذ  منها  ب���اده  �سحب  ت��رام��ب  ي��ق��رر  اتفاقية  ث��ال��ث  وه���ذه 

ال�سواريخ  2015، ومعاهدة  اإي��ران يف  اأبرم مع  الذي  النووي  االتفاق  ان�سحابه من  بعد 

النووية املتو�سطة املدى مع رو�سيا التي تعود اإىل عام 1988.

االنباط-وكاالت

اأفادت م�سادر اأمنية م�سرية،ام�س 

ال�سبت، مبقتل 21 اإرهابيا يف مدينتي 

ال��ع��ري�����س وب��ئ��ر ال��ع��ب��د، ���س��م��ايل �سبه 

نوعيتن  عمليتن  يف  �سيناء،  جزيرة 

ا�ستهدفتا  االأم�����ن،  ق����وات  ن��ف��ذت��ه��م��ا 

العنا�سر  ت�ستخدمها  ك��ان��ت  اأم��اك��ن 

االإرهابية.

وذك����رت امل�����س��ادر اأن ق���وات االأم���ن 

امل�������س���ري���ة داه���م���ت م���ن���زال م��ه��ج��ورا 

العبد،  بئر  �سلة مبدينة  اأبو  مبنطقة 

ال����س���ت���ه���داف خ��ل��ي��ة اإره���اب���ي���ة ك��ان��ت 

داخله. تختباأ 

وف�������ور و������س�����ول ال�����ق�����وات ب������ادرت 

ال��ع��ن��ا���س��ر االإره��اب��ي��ة ب��اإط��اق ال��ن��ار 

اجل��ان��ب��ن  ب����ن  ا����س���ت���ب���اك���ات  ودارت 

عرث  اإره��اب��ي��ا،   17 مقتل  ع��ن  اأ�سفرت 

وحزام  اآلية  اأ�سلحة   4 على  بحوزتهم 

نا�سف، وقنبلة يدوية.

ق����وات  داه����م����ت  اآخ������ر  ت���ط���ور  ويف 

االأم���������ن مب���دي���ن���ة ال���ع���ري�������س ب������وؤرة 

اإرهابية مبنطقة املزرعة، حيث دارت 

عن  اأ�سفرت  اجلانبن  بن  ا�ستباكات 

14 اإره���اب���ي���ا، ع���رث ب��ح��وزت��ه��م  م��ق��ت��ل 

10 اأ���س��ل��ح��ة اآل��ي��ة وم��ت��ف��ج��رات،  ع��ل��ى 

القتلى على  بينما مل يعرث مباب�س 

اأوراق تك�سف هوياتهم.

اإىل  ال���ق���ت���ل���ى  ج���ث���ام���ن  ون���ق���ل���ت 

االإ�سماعيلية مبدينة  م�ست�سفى 

االحد  2020/05/24
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الريا�ضي

70 الأحد    24 /  5  / 2020

 اسبوع حاسم لفريق هامبورج للصعود  

 الوقت يهّدد بإلغاء كأس
 االتحاد اإلنكليزي

 صوفيا تشارك في بطولة 
تشارلستون

 
برلني - وكاالت

�أرم��ي��ن��ي��ا  ن��ظ��ره  ه��ام��ب��ورج  ي�ضت�ضيف 

�ل��درج��ة  دوري  م��ب��اري��ات  قمة  يف  بيلفيد، 

�ل��ث��ان��ي��ة �لأمل������اين، �لأح������د، ث���م ي��ح��ل بعد 

���ض��ت��وجت��ارت، �خلمي�س  ع��ل��ى  ���ض��ي��ف��ا  ذل���ك 

�لذي قد يكون حا�ضًما  �لأ�ضبوع  �ملقبل، يف 

زيلر  �أوف��ه  و�ضيكون  �ل�ضاعدين.  لتحديد 

هامبورج،  �أذه��ان  يف  �لنادي،  �أ�ضاطر  �أحد 

لك�ضر  تعر�ضه  بعد  للم�ضت�ضفى  نقله  بعد 

م���ن���زيل.   ح�������ادث  �ل��������ورك يف  م��ف�����ض��ل  يف 

م���وؤمت���ر �ضحفي  ه��ي��ك��ي��ن��ج يف  دي���ر  وق����ال 

يف  �أوف���ه  �أن  �ضمعنا  عندما  قلقني  “كنا 
�ضنفوز  �ملثالية،  �لناحية  م��ن  �مل�ضت�ضفى. 

�أ�ضرع”.  مببار�ة �لأحد لكي يتعافى ب�ضكل 

وي��ب��ت��ع��د ه���ام���ب���ورج ع���ن ب��ي��ل��ف��ي��ل��د ب��ف��ارق 

خلف  �ضتوجتارت  ياأتي  فيما  نقاط،  �ضبع 

ب���ف���ارق �لأه������د�ف ف��ق��ط، فيما  ه��ام��ب��ورج 

ي��ح��ت��ل ه��اي��دن��ه��امي �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع ب��ف��ارق 

مبا�ضرة  للبوند�ضليجا  وي�����ض��ع��د  ن��ق��ط��ة. 

فيما  و�ل���ث���اين،  �لأول  �مل��رك��زي��ن  �أ���ض��ح��اب 

ي���دخ���ل ����ض���اح���ب �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث م��ل��ح��ق 

�ل�ضعود و�لهبوط مع �لفريق �لذي �حتل 

�لبوند�ضليجا.  يف  �لقاع  من  �لثالث  �ملركز 

3 مباريات  �أول  �لفوز يف  وحقق هامبورج، 

عقب �لعطلة �ل�ضتوية، لكنه حقق �نت�ضار� 

وح���ي���د� يف �مل���ب���اري���ات �خل��م�����س �ل��ت��ال��ي��ة، 

يف  �لقاتل،  �لوقت  يف  فيورث  �أم��ام  وتعادل 

�ل���دوري  ����ض��ت��ئ��ن��اف  �جل��ول��ة �لأوىل ع��ق��ب 

بعد فرة �لتوقف ب�ضبب فرو�س كورونا.

 
لندن - وكاالت

ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  �أن  ت��ق��اري��ر  ك�����ض��ف��ت 

�لحت�������اد �لإن���ك���ل���ي���زي ت����و�ج����ه خ��ط��ر 

�لإل����غ����اء يف �مل���و����ض���م �حل�����ايل ب�����ض��ب��ب 

�إن��ك��ل��ر�  ك��اأ���س  �ل��وق��ت.وت��ع��ت��ر  �ضيق 

�لعامل  �لأق���دم يف  �ل��ق��دم  ك��رة  بطولة 

ي�ضبق  ومل  عاماً   ١٤٩ قبل  بد�أت  حيث 

ف���ر�ت  �إل يف  �ل��ت��وق��ف  �إط���اق���اً  ل��ه��ا 

�حل����روب.  وذك���رت م�����ض��ادر �أن �أن��دي��ة 

بالإ�ضافة  �ملمتاز  �لإنكليزي  �ل��دوري 

و�لحت���������اد  �ل�������������دوري  ر�ب������ط������ة  �إىل 

معاً  يعملون  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لإن��ك��ل��ي��زي 

�ل��ت��ي متثل  �لبطولة  �إن��ق��اذ  �أج���ل  م��ن 

�لإنكليزية،  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  خ��ا���ض��اً  �إرث���اً 

�أولوية يف  �لدوري  �إكمال  حيث يعتر 

�لوقت �حلايل.  ويف حال تاأجل موعد 

��ضتئناف �ملو�ضم ف�ضيكون من �ل�ضعب 

�إي��ج��اد �ل��وق��ت �ل��ك��ايف لإك��م��ال بطولة 

كاأ�س �لحتاد �أي�ضاً.

 
عوا�صم - وكاالت

ت���������ض����ارك ����ض���وف���ي���ا ك���ي���ن���ني وب���ي���ان���ك���ا 

بطولة  يف  لعبة،   ١6 �ضمن  �أندري�ضكو، 

تقام بت�ضارل�ضتون �ل�ضهر �ملقبل، يف �أكر 

يف  �مل��و���ض��م  ت��وق��ف  م��ن��ذ  للتن�س  منا�ضبة 

منت�ضف مار�س/�آذ�ر �ملا�ضي ب�ضبب �أزمة 

“تن�س  حمطة  وذك��رت  كورونا.  فرو�س 

�لأم��ري��ك��ي��ة  �أن  �لتلفزيونية،  ت�ضانل” 

ك����ي����ن����ني، �ل�����ف�����ائ�����زة ب���ل���ق���ب �أ�����ض����ر�ل����ي����ا 

�أندري�ضكو  �ملفتوحة هذ� �لعام، و�لكندية 

�ضت�ضاركان   20١٩ �ملفتوحة  �أمريكا  بطلة 

وت��ب��ث��ه��ا  و�ن،  ك���ري���دت  ب��ن��ك  ب��ط��ول��ة  يف 

يف  �نطاقها  عند  ت�ضانل  تن�س  حمطة 

23 يونيو/حزير�ن �ملقبل.

و���ض��ت��ق��ام �ل��ب��ط��ول��ة ب�����دون ج��م��اه��ر 

فرو�س  �نت�ضار  مكافحة  ج��ه��ود  �ضمن 

ك�����ورون�����ا. و���ض��ت��ق�����ض��م �ل����اع����ب����ات ع��ل��ى 

مبار�ة   ١6 �لبطولة  وت�ضمل  جمموعتني 

ل��ل��ف��ردي و8 م��و�ج��ه��ات ل��ل��زوج��ي. وم��ن 

�لأوىل  �مل�ضنفة  م�ضاركة  �أي�ضا،  �ملتوقع 

ع��ل��ى �ل��ع��امل ���ض��اب��ق��ا ف��ي��ك��ت��وري��ا �أز�ري��ن��ك��ا 

�ملفتوحة  �أمريكا  بطلة  �ضتيفنز  و�ضلون 

�أومل���ب���ي���اد  ب��ط��ل��ة  ب���وي���ج  وم��ون��ي��ك��ا   20١7

�أم��ان��د�  مب�ضاركة  �ل��ع��دد  20١6.وي��ك��ت��م��ل 

�أن��ي�����ض��ي��م��وف��ا وج��ن��ي��ف��ر ب����ر�دي ود�ن��ي��ي��ل��ي 

ري�ضك  و�أل��ي�����ض��ون  ن��اف��ارو  و�إمي���ا  كولينز 

�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  م��ن  روج��رز  و�ضيلبي 

ب���ج���ان���ب �ل��ك��ن��دي��ت��ني �أوج���ي���ن���ي ب��و���ض��ار 

ول��ي��ل��ي ف��رن��ان��دي��ز و�لأ����ض���ر�ل���ي���ة �أي���ا 

تومليانوفيت�س.

االنباط – عمان

ع���ر جن����وم �ل��ري��ا���ض��ة �لأردن�����ي�����ة، عن 

�ع��ت��ز�زه��م، ب���الإجن���از�ت �ل��ري��ا���ض��ي��ة �لتي 

 ١٩٤6 ع��ام  ��ضتقاله  منذ  �لأردن  حققها 

وح���ت���ى ي��وم��ن��ا ه�����ذ�، �لأم�����ر �ل�����ذي و���ض��ع 

�لعاملية  �ل��ري��ا���ض��ة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  �لأردن 

بف�ضل  �أردين،  لكل  فخر  م�ضدر  وي�ضكل 

ون�ضميات  ن�ضامى  حققها  �لتي  �لجن��از�ت 

�ل���ري���ا����ض���ة �لأردن�����ي�����ة. و�����ض���ت���ذك���ر جن���وم 

�ل��ري��ا���ض��ة مب��ن��ا���ض��ب��ة �لح���ت���ف���ال ب��ال��ع��ي��د 

�لأردن  ل����ض���ت���ق���ال  و�ل�����ض��ب��ع��ني  �ل����ر�ب����ع 

�ل��ت��ي حت��ق��ق��ت مبختلف  �ب���رز �لإجن�����از�ت 

�لل���ع���اب يف ع��ه��د ج���ال���ة �مل���ل���ك ع��ب��د�هلل 

عيد  مبنا�ضبة  )ب���ر�(  ل  وق��ال��و�  �ل��ث��اين. 

�ل�ضتقال، �إن �لدعم �لكبر �لذي قدمه 

و�ل�ضباب  �لريا�ضة  لقطاعي  �مللك  جالة 

�ضاهم بتحقيق �لجناز�ت �لريا�ضية، على 

�ضاهم  مثلما  و�لعاملي،  �لعربي  �مل�ضتويني 

ذل����ك �ل���دع���م يف ت��ب��وء �مل������ر�أة �ل��ري��ا���ض��ي��ة 

من�ضات  و�عتاء  �ملر�كز،  �ف�ضل  �لأردنية 

�ل���ت���ت���وي���ج مب��خ��ت��ل��ف �لأل�����ع�����اب، و���ض��غ��ل��ت 

منا�ضب ريا�ضية مهمة، كما هو حال لنا 

من�ضب  ت�ضغل  �م���ر�أة  �أول  وه��ي  �جلغبر 

�أم�����ني ع����ام �ل��ل��ج��ن��ة �لأومل���ب���ي���ة )م����ن ع��ام 

20١6(. وعرت �جلغبر  200٩ وحتى عام 

ع��ن ف��خ��ره��ا ب��ال��دع��م �مل��ل��ك��ي ل��ل��م��ر�أة �لتي 

�ملوؤ�ض�ضات  يف  مهمة  منا�ضب  ت�ضغل  باتت 

�ل����ري����ا�����ض����ي����ة، وق�����ال�����ت مب���ن���ا����ض���ب���ة ع��ي��د 

�لعديدة  �ملكا�ضب  �ضمولية  �إن  �ل�ضتقال: 

����ض��ت��ق��ال��ه،  م���ن���ذ  �لردن  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 

�رتقت  حيث  �ل��ري��ا���ض��ي،  للجانب  و�ضلت 

ون�ضجت  مطرد  ب�ضكل  �لردنية  �لريا�ضة 

خ���ي���وط �ل����ت����األ����ق وح���ق���ق���ت �ل���ع���دي���د م��ن 

�مل��ك��ا���ض��ب و�لجن�������از�ت ع��ل��ى �ل�����ض��ع��ي��دي��ن 

�لعتز�ز  لنا  و�لتي يحق  و�لدويل  �لعربي 

ب���ه���ا. و�����ض���اف���ت: مل ت��ك��ن ت��ل��ك �مل��ك��ا���ض��ب 

�لها�ضمية  �ل��ق��ي��ادة  �مي���ان  ل���ول  لتتحقق 

ب���اأه���م���ي���ة �ل���ري���ا����ض���ة يف م�������ض���رة وح���ي���اة 

�مللك  �ملغفور له جالة  �ملو�طن منذ عهد 

عاليا  ق��در�  �لريا�ضة  منح  �ل��ذي  �حل�ضني 

وبطاتنا  �بطالنا  فحقق  �هتماماته،  من 

و�لهتمام  �لتكرمي  عهده  يف  نالو�  �لذين 

نتفياأ ظاله مع  �لذي  �لعهد  �ىل  و�ضول 

�ل��ق��ائ��د �ل��ري��ا���ض��ي ج��ال��ة �مل��ل��ك عبد �هلل 

حياة  ��ضلوب  �لريا�ضة  جعل  �لذي  �لثاين 

بالدعم و�لهتمام .

�ل��ع��ام �حل���ايل للجنة �لومل��ب��ي��ة  �لم���ني 

�لأردن���ي���ة ن��ا���ض��ر �مل���ج���ايل، �أك����د �أن ذك��رى 

ويفتخر  يعتز  وطنية  منا�ضبة  �ل�ضتقال 

للريا�ضيني،  فر�ضة  وه��ي  �أردين  ك��ل  بها 

ل��ي�����ض��ت��ذك��رو� ت�����ض��ح��ي��ات �لب����اء و�لج����د�د 

وي�������ض���ت���م���دو� م���ن���ه���م �ل�����ق�����وة و�ل���ع���زمي���ة 

و�لتفوق  �لنجاح  �أ���ض��ر�ر  وه��ي  و�لإ����ض���ر�ر، 

وع��ل��ى  �أب��ط��ال��ن��ا  �إن  �ل���ري���ا����ض���ة.وق���ال:  يف 

�ضجاعتهم،  �أثبتو�  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  مد�ر 

مبكانة  حتظى  �لأردن��ي��ة  �لريا�ضة  وب��ات��ت 

�ل��ع��امل��ي��ة فتحققت  ع��ل��ى �خل��ري��ط��ة  ك��ب��رة 

�لكبر  �له��ت��م��ام  بف�ضل  �لجن���از�ت  �أك��ر 

عبد�هلل  �مللك  جالة  ِقبل  من  بالريا�ضة 

وت��وج��ي��ه��ات��ه  �لأول،  �ل��ري��ا���ض��ي  �ل���ث���اين، 

�لد�ئمة لدعم قطاعي �لريا�ضة و�ل�ضباب.

�أب��ط��ال��ن��ا ك��ان��و�  �إن  �مل���ج���ايل:  و�أ����ض���اف 

متثيل  خ��ر  �لأردن  وم��ث��ل��و�  �ل��وع��د  ع��ل��ى 

�لوطن  علم  ورف��ع��و�  �ملناف�ضات  مبختلف 

ع����ال����ي����اً، و�حل���������ال ي���ن���ط���ب���ق ع���ل���ى ك���ام���ل 

�ملنظومة �لريا�ضية من مدربني و�إد�ريني 

وم���ع���اجل���ني، ف��اجل��م��ي��ع ����ض���ف���ر�ء ل��ل��وط��ن 

�أكد  �ل�ضريفة.بدوره،  �لريا�ضة  مبيادين 

�لدويل  و�ملحا�ضر  �ليد  كرة  �حت��اد  رئي�س 

�لدكتور تي�ضر �ملن�ضي، �أن يوم �ل�ضتقال 

ويطيب  �لغالية،  �لوطن  �أيام  من  يوم  هو 

�ل�ضامخ.وتابع  �ل��وط��ن  ع��ن  �حل��دي��ث  فيه 

ي���وم  ه����و  �ل����ض���ت���ق���ال  ي�����وم  �أن  �مل���ن�������ض���ي: 

�ل��ولء  وي��وم  �ل�ضتقال  ل�ضانعي  �ل��وف��اء 

ويحافظو�  ح��اف��ظ��و�  �ل��ذي��ن  للها�ضميني 

ع��ل��ي��ه، وه����و �ه���زوج���ة يف �لن���ت���م���اء ل��ه��ذ� 

�لر�ب �لغايل.

 
برلني - وكاالت

حمطة  م��ن  دورمت��ون��د  بورو�ضيا  ع��ر 

بالفوز  �ل�ضبت  فولف�ضبورغ  م�ضت�ضيفه 

�ملرحلة  يف   ،)0-2( نظيفة  بثنائية  عليه 

27 من �ل��دوري �لأمل��اين لكرة �لقدم بعد 

����ض��ت��ئ��ن��اف �مل��ن��اف�����ض��ات ل��اأ���ض��ب��وع �ل��ث��اين 

ب����دون ج��م��ه��ور.و���ض��ج��ل ل��ل��ف��ري��ق �ل��ز�ئ��ر 

�ل��رت��غ��ايل  �مل���ت���األ���ق  ع���ر  �لأول  ه���دف���ه 

32 بعد متريرة ممتازة  ر�فائيل غوريرو 

ث��م ويف  ه����از�رد،  ث��ورغ��ان  �لبلجيكي  م��ن 

�أ���ض��رف  �مل��غ��رب��ي  �ل��ث��اين �ضاعف  �ل�����ض��وط 

ممتاز  �إن��ه��اء  ب��ع��د   78 �ل��ن��ت��ي��ج��ة  حكيمي 

لهجمة مرتدة منظمة بذل فيها �ضان�ضو 

ج��ه��د�ً ك��ب��ر�ً وم��ه��ارًة ع��ال��ي��ة ث��م م��رره��ا 

ب��اإت��ق��ان ل��ل��ج��ن��اح �مل��غ��رب��ي �ل��ط��ائ��ر. بهذ� 

 57 �لأ�ضفر  �لفريق  ر�ضيد  �ضار  �لفوز، 

ن��ق��ط��ة، ب��ان��ت��ظ��ار م���ا ���ض��ي��ف��ع��ل��ه �مل��ت�����ض��در 

بايرن ميونيخ )58 نقطة( خال مبار�ته 

�أم��ا  �آي��ن��ر�خ��ت ف��ر�ن��ك��ف��ورت.  م��ع �ضيفه 

فولف�ضبورغ فتجمد ر�ضيده عند �لنقطة 

3٩ يف �ملركز �ل�ضاد�س.

�أم��ام  موقعته  ليفركوزن  باير  وح�ضم 

م�����ض��ي��ف��ه ب���ورو����ض���ي���ا م��ون�����ض��ن��ج��ادب��اخ، 

بالتغلب عليه بنتيجة 3-١ يف �ملبار�ة �لتي 

�ضمن  ب���ارك،  برو�ضيا  ملعب  �حت�ضنها 

27 م���ن �ل����دوري  ل���ق���اء�ت �جل���ول���ة رق����م 

كاي  ليفركوزن  ثاثية  �لأمل��اين.و���ض��ج��ل 

 ،)8١( بيندر  و�ضفني   )58-7( هافرتز 

ب��ي��ن��م��ا �أح�������رز ه�����دف م��ون�����ض��ن��ج��ادب��اخ 

وبتلك   .)52( ت���ور�م  م��ارك��و���س  �ل��وح��ي��د 

ر�ضيده  ل��ي��ف��رك��وزن  ب��اي��ر  رف���ع  �لنتيجة 

�إىل 53 نقطة لرتقي �إىل �ملركز �لثالث، 

عند  مون�ضنجادباخ  ر�ضيد  جتمد  بينما 

52 نقطة، لير�جع �إىل �ملركز �لر�بع.

 
االرجنتني - وكاالت

�لقدم  ك��رة  �أ�ضطورة  ك�ضف 

�لأرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي دي���ي���ج���و 

�لفني  �ملدير  م��ار�دون��ا، 

�حل��������������ايل ل����ف����ري����ق 

خ���ي���م���ن���ا����ض���ي���ا ل 

ب����ات����ا �مل���ح���ل���ي، 

ع������ن ت����اأي����ي����ده 

�ل���ت���ام ل��ف��ر���س 

���ض��ري��ب��ة ث�����روة ع��ل��ى �لأغ���ن���ي���اء يف ب����اده. 

نقلتها  �إعامية  مقابلة  يف  مار�دونا،  وقال 

�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة،:  نا�ضيون”  “ل  ���ض��ح��ي��ف��ة 

من  ث���روة..  �ضريبة  فر�س  متاما  “�أوؤيد 
�ل�����ض��ع��ب �حل���دي���ث ع���ن �لأغ���ن���ي���اء يف ه��ذ� 

وفقر�ء.  �أغنياء  “هناك  و�أ�ضاف:  �لبلد”. 

من ل ميلكون �ملال، يت�ضولون يف �ل�ضو�رع”. 

�لر�ضالة  م��ع  �لت�ضريحات  ه��ذه  وتتما�ضى 

�مل�����ض��ورة �ل��ت��ي ب��ث��ه��ا م����ار�دون����ا ق��ب��ل �أي����ام، 

�لطعام  ت��وزي��ع  م�ضروع  فيها  يدعم  و�ل��ت��ي 

للمجتمع  ومطالبته  �لفقرة  �لأحياء  على 

�حتياجا.  �لأك��ر  �لنا�س  �أج��ل  من  بالترع 

لي�س  �لطعام.  على  �لنا�س  “�ضاعدو�  وز�د: 

مع  وق��ت��ا  ق�ضيت  لأن��ن��ي   ، ��ضتعر��ضا  ه��ذ� 

�جل�����وع. ع��ان��ي��ت��ه يف ف��ي��وري��ت��و، وه����و ���ض��يء 

�ل��رئ��ي�����س  و�أع����ط����ى  �لرد”.  م���ن  �أ����ض���ع���ب 

�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي �أل��رت��و ف��رن��ان��دي��ز، �ل�����ض��وء 

�ل�ضريبة  بقانون  م�ضروع  لعر�س  �لأخ�ضر 

ع��ل��ى �ل����روة �أم����ام �ل���رمل���ان �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي. 

وتهدف هذه �خلطوة �إىل مطالبة �لأثرياء 

دولر  مايني   3 عن  ثرو�تهم  تزيد  �لذين 

ب�ضد�د �ضريبة مرة و�حدة.

 
مدريد - وكاالت

�لإ���ض��ب��اين،  �ل����وزر�ء  رئي�س  �ضان�ضيز  ب��ي��درو  �أع��ل��ن 

يونيو/  8 من  بد�ية  �لليجا،  مناف�ضات  عودة  �ل�ضبت، 

�ملقبل. حزير�ن 

�ضحيفة  �أب��رزت��ه��ا  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  �ضان�ضيز  وق���ال 

ماركا “لقد قامت �إ�ضبانيا مبا يجب ملو�جهة فرو�س 

�جلميع”.  �أم���ام  ج��دي��دة  �آف��اًق��ا  نفتح  و�لآن  ك��ورون��ا، 

و�أ�ضاف “حان �لوقت ل�ضتعادة �لعديد من �لأن�ضطة 

ي��ون��ي��و/ح��زي��ر�ن،   8 م��ن  ب��د�ي��ة  �إ�ضبانيا.  يف  �ليومية 

�ضيعود دوري كرة �لقدم”. وحتى �لآن مل تنجح �لفرق 

ل��ل��ت��دري��ب��ات �جل��م��اع��ي��ة ب�ضكل  �ل��ع��ودة  �لإ���ض��ب��ان��ي��ة يف 

مو�فقة  على  �حل�ضول  �نتظار  يف  �لآن،  حتى  طبيعي 

ج��دول  يت�ضدر  بر�ضلونة  �أن  ي��ذك��ر  �ل�����ض��ح��ة.  وز�رة 

عن  نقطتني  بفارق  نقطة   58 بر�ضيد  �لليجا  ترتيب 

ريال مدريد �لو�ضيف بعد خو�س 27 جولة.
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االنباط-وكاالت

“كافان”  ال��ف��ي��ل  حم��ن��ة  اأن  ي���ب���دو 

اإىل  طريقها  يف  باك�ستان  يف  ال�سهري 

باإخالء  حمكمة  اأمرت  بعدما  النهاية، 

���س��ب��ي��ل��ه م���ن ح��دي��ق��ة احل����ي����وان ال��ت��ي 

ي��ع��ي�����ش ف��ي��ه��ا ب��ال��ع��ا���س��م��ة اإ����س���الم اأب���اد 

30 عاما. اأكرث من  منذ 

“الغارديان”  ���س��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 

اإن  ال���������س����ب����ت،  ال����ري����ط����ان����ي����ة،ام���������ش 

م��ن��ظ��م��ات ح���ق���وق احل����ي����وان امل��ح��ل��ي��ة 

وال�����دول�����ي�����ة اأط����ل����ق����ت ح����م����الت ق��ب��ل 

���س��ن��وات م���ن اأج����ل اإع������ادة ال��ف��ي��ل اإىل 

بع�ش  الح��ظ  بعدما  ال��ري��ة،  املناطق 

ظ���روف  يف  اح���ت���ج���ازه  احل��دي��ق��ة  زوار 

واملعاملة  ل�سرب  يتعر�ش  كما  �سعبة، 

ل�سيئة. ا

وج����م����ع����ت ع���ري�������س���ة اإل����ك����رون����ي����ة 

280 األف �سخ�ش،  توقيعات اأكرث من 

خ��ارج  نظمت  اح��ت��ج��اج��ات  ع��ن  ف�سال 

عن  االإف��راج  اأجل  من  احلديقة  اأ�سوار 

ميل”  “ديلي  �سحيفة  بح�سب  الفيل، 

الريطانية.

الثمانينيات  منت�سف  الفيل  وو�سل 

اإىل باك�ستان، وكان عمره عاما واحدا، 

اإىل  ال�سريالنكية  كهدية من احلكومة 

�سياء  ال��راح��ل،  ال��ب��اك�����س��ت��اين  ال��زع��ي��م 

احلق.

ح��را���ش  ف���ر����ش   ،2002 ع����ام  ويف 

الفيل  على  ق��ي��ودا  احل��ي��وان��ات  حديقة 

اأبدوا قلقه من ميوله  ال�سخم، بعدما 

لعنيفة. ا

وتزايدت معاناة الفيل عام 2012، 

بعدما مات رفيقه يف احلظرية، الفيل 

له  احلديقة  اإدارة  جتلب  ومل  �ساهلي، 

الفيلة  اأن  رغ���م  ذل���ك،  ب��ع��د  رف��ي��ق  اأي 

وال  رفقة  حتتاج  التي  احليوانات  من 

مبفردها. العي�ش  تعرف 

با�سطراب  ك��اف��ان  اأ���س��ي��ب  والح��ق��ا، 

 . نف�سي

ن��ا���س��ط��ون يف جم���ال حقوق  وي��ق��ول 

احل��ي��وان اإن ح��را���ش احل��دي��ق��ة ق��ي��دوا 

اأرج����ل ال��ف��ي��ل و���س��رب��وه وح�����س��روه يف 

اأحد  اأن  حتى  للغاية،  �سغرية  حظرية 

اإن�����ه مل ي���ر احل���ي���وان  احل����را�����ش ق����ال 

�سعيدا. امل�سن 

يف  العليا  املحكمة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

اإ����س���الم اآب�����اد ق�����س��ت ب��ت��ح��ري��ر ك��اف��ان، 

واأم���������رت م���������س����وؤويل احل����ي����اة ال���ري���ة 

ب��ال��ت�����س��ارو م���ع ���س��ري��الن��ك��ا م���ن اأج���ل 

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��الذ م��ن��ا���س��ب ل��ه خ��الل 

يوما.  30
ال��ف��ي��ل��ة  ف���ئ���ة  اإىل  ك���اف���ان  وي��ن��ت��م��ي 

�سريالنكا.  وموطنها  االآ�سيوية 

ح��دي��ق��ة  اإدارة  امل��ح��ك��م��ة  وان���ت���ق���دت 

اإنها  وقالت  اإباد،  اإ�سالم  يف  احليوانات 

ح��ي��وان��ات  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ف�سلت 

اأي�سا  واأم���رت  ك��اف��ان،  ومنها  ع��دي��دة، 

مبن  احل��ي��وان��ات،  م��ن  الع�سرات  بنقل 

ف��ي��ه��ا دب���ب���ة واأ�����س����ود وط���ي���ور ب�����س��ورة 

م���وؤق���ت���ة ح���ت���ى ي���ت���م حت�����س��ن ظ����روف 

احلديقة.

وج���ذب���ت احل��م��ل��ة اه��ت��م��ام��ا ع��امل��ي��ا 

ول��ف��ت��ت اأن���ظ���ار م�����س��اه��ري اإل��ي��ه��ا، وم��ن 

ب���ن ه�����وؤالء، امل��غ��ن��ي��ة االأم���ريك���ي���ة من 

�سري. اأرمني  اأ�سل 

وبعد �سماع خر االإفراج عنه، قالت 

“اإنها  ت��وي��ر:  ع��ر  ت��غ��ري��دة  ���س��ري يف 

اأعظم حلظات حياتي«. واحدة من 

االنباط-وكاالت

امل��ت��اج��ر ومنافذ  م��ن  ع��دد  م��ن��ع 

امل���ت���ح���دة  ال�������والي�������ات  يف  ال����ب����ي����ع 

ال���زب���ائ���ن م���ن ارت������داء ال��ك��م��ام��ات 

ال���ت���ي ت���ق���ي م����ن ت��ف�����س��ي ف���ريو����ش 

رغبتهم  الإ�سباع  امل�ستجد،  كورونا 

مم��ا  “حرة”،  ت�����س��وق  جت���رب���ة  يف 

و�سائل  يف  اجلدل  من  الكثري  اأثار 

االإع������������الم وم������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 

االجتماعي.

ف��ف��ي االأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، 

ت�������س���درت ���س��ل�����س��ل��ة م����ن امل���ت���اج���ر 

االأم����ريك����ي����ة ع���ن���اوي���ن ال�����س��ح��ف 

و�سعت  اأن  بعد  االإع��الم،  وو�سائل 

الفتات متنع الزبائن من الدخول 

يف ح����ال اإ����س���راره���م ع��ل��ى ارت����داء 

الواقية. الكمامات 

وي��ع��ت��ر امل��ن��اه�����س��ون الإج����راءت 

تفر�سها  التي  والوقاية  االإغ��الق 

االأم��ريك��ي��ة،  ال��والي��ات  م��ن  الكثري 

ت���ع���دي���ا ع���ل���ى احل����ري����ات ال���ف���ردي���ة 

ال�سخ�سية. للحقوق  وانتهاكا 

وي����ق����ول اأح�����د م���وظ���ف���ي ���س��رك��ة 

نقلتها  ت�سريحات  يف  “كو�ستكو”، 
“غارديان” الريطانية:  �سحيفة 

وط��ل��ب��ت  ك��و���س��ت��ك��و  ل����دى  “اأعمل 
احراما  كمامة  ارت��داء  زب��ون  من 

ل��ي��ج��ي��ب  ال�سركة”،  ل�������س���ي���ا����س���ة 

ال����رج����ل ال�������ذي ال�������ذي ي���ظ���ه���ر يف 

ذل��ك  اأف���ع���ل  “لن  ف��ي��دي��و:  م��ق��ط��ع 

الأنني ولدت يف بلد حر«.

وان����ت���������س����رت م����ق����اط����ع ف���ي���دي���و 

وج�����وه  ي�������س���ع���ل���ون يف  مل���ت�������س���وق���ن 

احلرية”،  “با�سم  ال����ب����ائ����ع����ن 

تقييدا  ي��رون��ه  م��ا  ع��ل��ى  اع��را���س��ا 

ل��ل��ح��ق��وق ال���ف���ردي���ة يف ظ���ل اأزم����ة 

.»19 “كوفيد 
اجلاحمة  الرغبة  هذه  والإ�سباع 

���س��ل�����س��ل��ة  و���س��ع��ت  “التحرر”،  يف 

كنتاكي  والية  يف  للتجزئة  متاجر 

“الكمامات  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب  الف���ت���ات 

غ���ري م�����س��م��وح ب��ه��ا يف م��ت��اج��رن��ا، 

اأو اذه���ب اإىل  ان��زع��ه��ا ع��ن وج��ه��ك 

اال�ستماع  عن  توفقوا  اآخ��ر،  مكان 

ل���ن�������س���ائ���ح ح����اك����م ال�����والي�����ة. اإن����ه 

غبي«. �سخ�ش 

مايو،  �سهر  من  �سابق  وقت  ويف 

كاليفورنيا  يف  اآخ���ر  متجر  و���س��ع 

العناق،  على  ت�سجع  اأخ��رى  الفتة 

االأقعنة. ارتداء  ال على 

داف���ع���ت  اإل����ي����ن����وي،  والي�������ة  ويف 

حمطات  يف  جتزئة  متاجر  �سل�سلة 

ال�����وق�����ود ع����ن و����س���ع���ه���ا ل���الف���ت���ات 

الكمامة  ارتداء  اإن  قائلة  مماثلة، 

بن  التمييز  ال�����س��ع��ب  م��ن  ي��ج��ع��ل 

ال���ب���ال���غ���ن واالأط�����ف�����ال ع���ن���د ب��ي��ع 

وال�سجائر. الكحولية  امل�سروبات 

ف�سال  ال�سحة،  خراء  ويو�سي 

ع����ن م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

ب�������س���رورة ارت������داء ال���ك���م���ام���ات، ال 

���س��ي��م��ا اأث���ن���اء ال��ت��واج��د يف اأم��اك��ن 

م��غ��ل��ق��ة م��ث��ل امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة، 

ل���وق���ف ت��ف�����س��ي ف����ريو�����ش ك���ورون���ا 

5 مالين  من  اأك��رث  اأ�ساب  ال��ذي 

العامل حول  �سخ�ش 

 الكمامات 
ممنوعة.. 

متاجر تغامر 
بزبائنها »باسم 

الحرية«

االنباط-وكاالت

على  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  ي�سيطر  وق���ت  يف 

اه��ت��م��ام��ات ال��ع��امل، ح���ذرت ه��ي��ئ��ات دول��ي��ة، 

خطر  م��ن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  بينها 

اآخر، يهدد ع�سرات املالين من االأطفال.

املتحدة  لالأمم  تابعة  وكاالت  قالت  فقد 

والتح�سن،  ل��ل��ق��اح��ات  ال��ع��امل��ي  وال��ت��ح��ال��ف 

اأنحاء  80 مليون طفل يف جميع  اإن حوايل 

ال���ع���امل ق���د ي��ت��ع��ر���س��ون خل��ط��ر االإ����س���اب���ة 

ب���اأم���را����ش مي��ك��ن ال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا ب��ط��ري��ق 

ال���ت���ط���ع���ي���م، م���ث���ل ال����دف����ري����ا واحل�����س��ب��ة 

و���س��ل��ل االأط���ف���ال، وذل���ك م��ن ج���راء تعطل 

جائحة  خ��الل  الروتينية”  “التطعيمات 
كوفيد-19.

وقالت منظمة ال�سحة العاملية، ومنظمة 

)ي��ون��ي�����س��ف(  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

والتح�سن،  ل��ل��ق��اح��ات  ال��ع��امل��ي  وال��ت��ح��ال��ف 

اأن  ت��ظ��ه��ر  ال��ب��ي��ان��ات  اإن  ب��ي��ان م�����س��رك،  يف 

ال��روت��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ط��ع��ي��م  خ����دم����ات  “توفري 
 68 اإىل حد كبري يف ما ال يقل عن  تعطلت 

دول���ة، وم��ن امل��رج��ح اأن ي��وؤث��ر ذل��ك على ما 

80 م��ل��ي��ون ط��ف��ل دون ���س��ن ع��ام  ي��ق��رب م��ن 

واحد يعي�سون يف هذه البلدان«.

و�����س����در ال���ب���ي���ان ق���ب���ل ال���ق���م���ة ال��ع��امل��ي��ة 

ل��ل��ق��اح��ات وال��ت��ح�����س��ن، امل���ق���رر ع���ق���ده ايف 

الرابع من يونيو.

وق����ال ال��ب��ي��ان اإن ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال�����س��ف��ر، 

والتاأخري يف تقدمي اللقاحات، وتردد بع�ش 

االآب�����اء يف ت���رك ب��ي��وت��ه��م خ�����س��ي��ة ال��ت��ع��ر���ش 

ل����ف����ريو�����ش ك������ورون������ا، وال���ن���ق�������ش يف ع���دد 

ت�سبب يف  امل��ت��اح��ن،  ال�����س��ح��ي��ن  ال��ع��ام��ل��ن 

“غري م�سبوق” على النطاق العاملي  تعطل 

م��ن��ذ ب���دء م��ث��ل ه���ذه ال���رام���ج امل��و���س��ع��ة يف 

املا�سي. القرن  ال�سبعينيات من 

ليوني�سف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة  وق���ال���ت 

كفاحنا  جنعل  اأن  ميكننا  “ال  ف��ور  هرنيتا 

�سد مر�ش واحد، ياأتي على ح�ساب التقدم 

ط���وي���ل امل������دى يف ك��ف��اح��ن��ا ����س���د اأم����را�����ش 

اأخرى«.

ت�ستدعي  اأن  ميكن  ح��ن  “يف  واأ���س��اف��ت 

ال���ظ���روف م��ن��ا ال��ت��وق��ف م��وؤق��ت��ا ع��ن بع�ش 

هذه  ا�ستئناف  يتعن  فاإنه  التطعيم،  جهود 

فاإننا  واإال  مي��ك��ن،  م��ا  ب��اأ���س��رع  التطعيمات 

نخاطر با�ستبدال وباء قاتل باآخر«.

االنباط-وكاالت

يف  ال�سالم  دار  م�سجد  ي�ستقبل  م��ا  ع��ادة 

برلن،  االأمل��ان��ي��ة  بالعا�سمة  نويكولن،  ح��ي 

ال  لكن  اجل��م��ع��ة.  ���س��الة  يف  امل�سلمن  م��ئ��ات 

�سخ�سا   50 ا���س��ت��ي��ع��اب  ���س��وى  ح��ال��ي��ا  مي��ك��ن��ه 

اأملانيا  تطبقها  ق��ي��ود  ���س��الة مب��وج��ب  ك��ل  يف 

الحتواء تف�سي فريو�ش كورونا.

ل���ك���ن ك��ن��ي�����س��ة يف امل���دي���ن���ة ذات����ه����ا ق����ررت 

ا���س��ت�����س��اف��ة امل�����س��ل��م��ن غ���ري ال���ق���ادري���ن على 

ال�سالة يف م�سجدهم.

كني�سة  ت��دخ��ل��ت  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  وخ����الل 

وا�ست�سافت  ل��ل��م�����س��اع��دة،  ال��ل��وث��ري��ة  م��ارث��ا 

�سالة امل�سلمن باللغتن العربية واالأملانية.

واأع��ي��د ف��ت��ح اأم��اك��ن ال��ع��ب��ادة يف اأمل��ان��ي��ا يف 

ال���راب���ع م��ن م��اي��و، ب��ع��د اإغ��الق��ه��ا الأ���س��اب��ي��ع 

ب�����س��ب��ب ف���ريو����ش ك���ورون���ا، ل��ك��ن ي��ج��ب على 

عن  ت��ق��ل  ال  م�سافة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  امل�سلن 

1.5 مر.

وقال اأحد امل�سلن ويدعى �سامر حمدون 

غريبا ب�سبب االآالت املو�سيقية  �سعورا  “كان 
وال�سور... لكن عندما تتدبر االأمر، عندما 

من  بيت  ه��ذا  ال�����س��غ��رية،  التفا�سيل  تن�سى 

بيوت اهلل يف نهاية املطاف«.

ماتيا�ش،  مونيكا  الكني�سة،  راعية  وقالت 

اإن االآذان حرك م�ساعرها.

األقيت  ال�����س��الة.  يف  “�ساركت  واأ���س��اف��ت 

فقط  كنت  ال�سالة  وخالل  باالأملانية.  كلمة 

نف�ش  ل��دي��ن��ا  الأن   .. ن��ع��م.ن��ع��م.ن��ع��م  اأق�����ول.. 

ن��ت��ع��ل��م م��ن��ك��م. وم��ن  اأن  امل����خ����اوف ون���ري���د 

اأن ن�����س��ع��ر ب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة جت��اه  اجل��م��ي��ل 

البع�ش«. بع�سنا 

الفيل كافان.. المحكمة تأمر بإنهاء معاناة الحيوان الحزين
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 بسبب كورونا

ألمانية  كنيسة 
تستضيف صلوات 

المسلمين

74 عامًا على االستقالل: إنجاز وإصالح ونهضة وعطاء

80 الأحد    24 /  5  / 2020


