
 الملك: أهمية بناء قدرات األردن في مجال البحث العلمي والتطوير
   وربطها بأولويات الدولة

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الرزاز : اولويتنا توفير الحماية 
الممكنة للعمالة األردنية

 مؤسسة ولي العهد توّزع 2731 تابلت 
في المحافظات دعمًا للتعّلم عن بعد

االنباط-عمان  

اأعلنت م�ؤ�س�سة ويل العهد، ام�س الأحد، 

عن ت�زيعها 2731 جهاز تابلت على طلبة 

ك��اّف��ة حمافظات  وامل���دار����س يف  اجل��ام��ع��ات 

اململكة، تنفيذاَ خلّطة عملها الرامية لدعم 

امل���ب���ذول���ة ع��ل��ى �سعيد  اجل���ه����د ال���ط��ن��ّي��ة 

التعّلم عن بعد.

اأن��ه  ب��ي��ان �سحفي  امل���ؤ���س�����س��ة يف  وب��ّي��ن��ت 

طلبة  على  تابلت  جهاز   1140 ت�زيع  مت 

اجل���ام���ع���ات ب���ن���اء ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأ����س���م���اء مت 

اع���داده���ا م��ن ق��ب��ل وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ك��م��ا مت ت���زي��ع 1591 

على  بناء  امل��دار���س  طلبة  على  تابلت  جهاز 

وزارة  قبل  م��ن  اع��داده��ا  اأ���س��م��اء مت  قائمة 

ال���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م، ح���ي���ث مت ال���ت����زي���ع 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��ام الإداري������ن وم����دراء 

الربية يف املحافظات. وكانت م�ؤ�س�سة ويل 

ال��ع��ه��د، اأع��ل��ن��ت يف وق���ت ���س��اب��ق ع��ن اإط���اق 

حملة بالتعاون مع وزارة القت�ساد الرقمي 

اإحدى مبادرات  ة ن�ى،  والريادة على من�سّ

اأجهزة  وت���زي��ع  جمع  اإىل  هدفت  امل�ؤ�س�سة، 

ت��اب��ل��ت ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

ة النائية. اململكة خا�سّ

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان  

اأ����س���در رئ��ي�����س ال�������زراء ال��دك��ت���ر عمر 

ال���رزاز باغا مب�جب اأم��ر ال��دف��اع رق��م 6 

اأح��ك��ام  مبقت�سى  وال�����س��ادر   2020 ل�سنة 

ق���ان����ن ال���دف���اع وذل����ك يف ���س��ي��اق امل��راج��ع��ة 

لظروف  وم��راع��اة  للم�ستجدات  امل�ستمرة 

القطاعات  يف  وخ�س��ساً  العمل  اأ���س��ح��اب 

والأن�������س���ط���ة الأك������ر ت�������س���رراً م���ن الآث�����ار 

القت�سادية جلائحة ك�رونا.

وي����ؤك���د ال���ب���اغ ع��ل��ى ت����ف���ر احل��م��اي��ة 

للعمالة  ال���ظ���روف  ه����ذه  م��ث��ل  يف  امل��م��ك��ن��ة 

الأردن����ي����ة ع��ل��ى وج����ه اخل�����س������س يف حن 

الأخ��رى  العمالة  حماية  مرجعية  �ستك�ن 

ه��ي ق��ان���ن ال��ع��م��ل ول��ي�����س اأم����ر ال���دف���اع اأو 

الباغات ال�سادرة مب�جبه. وت�سمن باغ 

 - العمل  ل�ساحب  يجيز  ما  ال����زراء  رئي�س 

يف القطاعات الأك��ر ت�سررا - التفاق مع 

العمل  مكان  يف  عمله  ي����ؤدي  ال��ذي  العامل 

او عن ُبعد ب�سكل كلي، على تخفي�س اأجره 

باملئة   30 حتى  ت�سل  قد  بن�سبة  ال�سهري 

اأي��ار وحزيران من عام  عن كل من �سهري 

اأو �سغط من قبل  اإج��ب��ار  وب��دون   ،2020
���س��اح��ب ال��ع��م��ل حت���ت ط��ائ��ل��ة امل�����س���ؤول��ي��ة 

اأن ل  والعق�بات ال�اردة باأمر الدفاع، على 

يقل ما يتقا�ساه العامل من اأجر عن احلد 

الأدنى لاأج�ر.

التفا�صيل �ص »2«

 الديحاني :
نشكر األردن على 
تعاونه لتسهيل 

عودة الطلبة 
الكويتيين

وزارة الصحة:
 5 إصابات 

جديدة بفيروس 
كورونا و 15 
حالة شفاء
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الملك يؤكد أهمّية التوسع 
في صناعات جديدة

االنباط- عوا�صم

اأهم  اإح��دى  الفاعلة  ال�سراكات  تعد   :١

تتكاتف  فحينما  الإن�ساين،  العمل  ركائز 

اجله�د يت�ساعف الأثر؛ ومن هذا املنطلق 

حر�س #مركزامللك �سلمان لاإغاثة على 

منظمة   80 م��ع  ال�سراكات  وتعزيز  بناء 

ل�������س���م���ان ت�����ف����ر الح����ت����ي����اج����ات امل��ل��ح��ة 

وو�س�ل امل�ساعدات لأكرب قدر ممكن من 

الأ�سقاء يف اليمن  .

٢: ت���ف��ر الأم�����ن ال���غ���ذائ���ي اأح����د اأه���م 

عليها   يعمل  التي  الأ�سا�سية  الحتياجات 

اليمن  ل��اإغ��اث��ة يف  ���س��ل��م��ان  م��رك��زامل��ل��ك 

اإذ  العاملي،  الأغذية  برنامج  مع  بالتعاون 

الغذائية   امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  على  عملنا 

لأكر من 9 ملي�ن ميني. الدوين مهدي 

ذو ال��� 70 ع��ام��اً م��ن حمافظة حل��ج اأح��د 

ه�ؤلء امل�ستفيدين.

للجميع،  ح��ق  ال�����س��ح��ة  ب����اأن  ن���ؤم��ن   :٣

ب���ال���ت���ع���اون م���ع منظمة  ل���ذل���ك ح��ر���س��ن��ا 

م�ساريع  تنفيذ عدة  على  العاملية  ال�سحة 

ل����دع����م وت������ف�����ر اخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة 

اأحدهم  اليمن،  الأ�سقاء يف  للماين من 

وال��ذي يتقلى  �سمر من حمافظة ع��دن، 

جل�سات غ�سيل الكلى ب�سكل م�ستمر بف�سل 

ال��ظ��روف  م��ن  بالرغم  امل�سركة  اجل��ه���د 

الراهنة.

٤: هناك 12 ملي�ن طفًا يف  اليمن هم 

باأم�سا احلاجة للرعاية وامل�ساعدات؛ لذلك 

الي�ني�سيف  منظمة  مع  بالتعاون  ن�سعى 

اإىل دعمهم وت�فر الحتياجات الأ�سا�سية 

لتمكينهم من حياة �سحية وكرمية؛ من 

بينهم اأروى التي تتلقى علج �س�ء التغذية 

يف اأحد املراكز ال�سحية ب�ماأرب.

أبرز ما تضمنته خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2020

زين تحتفل بيوبيلها الفّضي وُتطلق
 حملة »صيفك زين«

الدفاع المدني: 3598 حالة إسعاف 
و320 حريقا خالل 24 ساعة

االنباط-عمان

  

اأطلقت �سركة زين الأردن وبالتزامن مع 

تاأ�سي�سها  على  ع��ام��اً   ٢5 مب���رور  احتفالها 

ات�����س��الت رائ����دة يف اململكة؛  ���س��رك��ة  ك����اأول 

م�سركيها  لكافة  زين”،  “�سيفك  حملة 

املدف�عة  اأ�سحاب ال�سراكات  الأفراد من 

م�سبقاً واملدف�عة لحقاً خلط�ط الت�سال 

  ٤G( وخط�ط الإنرنت مبختلف اأن�اعها

 .)ETTH و زين فايرب و

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-عمان

تعاملت ك�ادر الدفاع املدين خال ال�٢٤ 

اإ�سعافية  حالة   ٣598 مع  املا�سية  �ساعة 

زراعية  ملحا�سيل  حريقا  و٣٢0  خمتلفة، 

جافة  واع�ساب  ومثمرة  حرجية  واأ�سجار 

الأرا�سي،  وا�سعة من  اأتت على م�ساحات 

وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعامي با�سم مديرية 

الأمن العام يف بيان ام�س الأح��د، اإنه مت 

اإجراء الازم .

التفا�صيل �ص »4«

 األردن يوقع اتفاقية مساعدات طبية 
مع الصين لمكافحة جائحة كورونا

اجوا ربيعية معتدلة وارتفاع غدًا

االنباط-عمان

وال�سينية  الأردن��ي��ة  احلك�متان  وقعت 

ام�������س الأح���������د، ع���ل���ى ����س���ه���ادة ال��ت�����س��ل��ي��م 

وال���س��ت��ام اخل��ا���س��ة ب��ت��ق��دمي احل��ك���م��ة 

الطبية  امل�ستلزمات  من  �سحنة  ال�سينية 

ك����رون���ا، مبا  ف��رو���س  ال���ق��ائ��ي��ة ملكافحة 

 750( �سيني  ي���ان  ملي�ن  ٢80ر5  قيمته 

األف دولر اأمركي(.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ن��ي��اب��ة ع��ن احل��ك���م��ة 

الأردنية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان 

ح�سب تقرير دائرة الأر�ساد اجل�ية، 

ربيعية  الث��ن��ن  ال��ي���م  الأج������اء  تبقى 

م��ع��ت��دل��ة احل������رارة يف اأغ���ل���ب امل��ن��اط��ق، 

امليت  والبحر  الأغ����ار  ن�سبيا يف  وح��ارة 

وال���ع���ق���ب���ة، وال����ري����اح ���س��م��ال��ي��ة غ��رب��ي��ة 

معتدلة اإىل ن�سطة ال�سرعة تثر الغبار 

يف �سرق اململكة.

وي����ط����راأ ال���ث���اث���اء ارت����ف����اع م��ل��م������س 

ع��ل��ى درج�����ات احل������رارة ل��ت�����س��ج��ل اأع��ل��ى 

اإىل   ٣ بنح�  العتيادية  معدلتها  م��ن 

ح��ارة  اأج����اء  وت�س�د  مئ�ية،  درج���ات   ٤

وح��ارة  اململكة،  مناطق  اأغلب  يف  ن�سبيا 

مع  والعقبة،  امليت  والبحر  الأغ����ار  يف 

ظ��ه���ر ب��ع�����س ال��غ��ي���م ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات 

م��ت������س��ط��ة وع���ال���ي���ة، وت����ك�����ن ال���ري���اح 

ج��ن���ب��ي��ة ���س��رق��ي��ة ت���ت���ح����ل ت��دري��ج��ي��ا 

لت�سبح جن�بية غربية معتدلة ال�سرعة 

ت��ن�����س��ط اأح���ي���ان���ا، م���ا ي������ؤدي اإىل ت��زاي��د 

الغبار يف اجل� تدريجيا يف العديد من 

مناطق اململكة.
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االنباط-عمان

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

تكثيف اجلهود لتطوير موا�صفات  �صرورة 

التو�صع  واأه��م��ّي��ة  املحلية،  املنتجات  وج���ودة 

يف ���ص��ن��اع��ات ج���دي���دة ب��ق��ط��اع��ات الأدوي�����ة 

والت�صنيع  الطبية  وامل��ع��دات  وامل�صتلزمات 

ال����غ����ذائ����ي ل���غ���اي���ات رف�����د ال�������ص���وق امل��ح��ل��ي 

والت�صدير.

ول��ف��ت ج��ال��ت��ه، خ���ال اج��ت��م��اع��ه ام�س 

�صمو  بح�صور  احل�صينية  ق�صر  يف  الأح���د 

الأم���ر احل�صني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل 

ال���ع���ه���د، م����ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��دع��م 

اأه��م��ي��ة حتديد  اإىل  الأردن���ي���ة،  ال�����ص��ن��اع��ات 

هذه  يف  التو�صع  تنفيذ  ع��ن  م�صوؤولة  جهة 

ال�صناعات �صمن برنامج زمني وا�صح.

واأ�صار جالته اإىل اأنه �صيتابع با�صتمرار 

اخلطط،  لهذه  والتطوير  الإجن���از  عملية 

من  املحلية  ال�صناعة  وتطوير  دعم  بهدف 

اأجل النهو�س بالقت�صاد الوطني.

ي�صتثمر  اأن  ���ص��رورة  اإىل  جالته  ودع���ا 

خ��ال  ل���دي���ه  امل���ت���وف���رة  ب��ال��ف��ر���س  الأردن 

ال�����ص��ن��اع��ات الوطنية  ال��ف��رة، ل��دع��م  ه���ذه 

ال�صراتيجية  ال�صراكات  من  وال�صتفادة 

ال����دول، مثل دول اخلليج  ال��ع��دي��د م��ن  م��ع 

العربي.

واأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة ب��ن��اء ق���درات 

الأردن يف جمال البحث العلمي والتطوير، 

باأولويات الدولة، واأن تركز جميع  وربطها 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل ب�صكل 

متناغم ولي�س التناف�س.

اإىل ����ص���رورة  امل���ل���ك  ك���م���ا دع�����ا ج���ال���ة 

العلمي  البحث  ماأ�ص�صة وا�صتمرارية عملية 

وال��ت��ط��وي��ر ���ص��م��ن اآل��ي��ة وا���ص��ح��ة، وت��ع��زي��ز 

الأدوار  وت��وزي��ع  امل��وؤ���ص�����ص��ات،  ب��ني  التن�صيق 

فيما بينها، بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

واأ�صار جالته اإىل اأهمية ح�صر الأرا�صي 

القابلة للزراعة يف اململكة، واأنواع الزراعات 

التي ت�صلح فيها.

بتوجيهات  التوجيهية  اللجنة  و�ُصّكلت 

م��ل��ك��ي��ة م��ن��ت�����ص��ف ���ص��ه��ر ن��ي�����ص��ان امل��ا���ص��ي، 

والأدوي��ة  لاأغذية  املحلي  الإنتاج  لتو�صيع 

وامل�صتلزمات الطبية.

واأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 

لتوجيهات  وتنفيذا  اأن���ه  الج��ت��م��اع،  خ��ال 

توجيهية  جل��ن��ة  ت�صكيل  مت  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

ع��ل��ي��ا ل��ت��ع��زي��ز امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة وث���اث 

الدوائية  ال�صناعات  لتطوير  فرعية  جلان 

واللوازم الطبية والت�صنيع الغذائي.

الطلب  اأن��ه مت  اإىل  ال�صدد،  بهذا  واأ�صار، 

من كل جلنة الركيز على جمالت حمددة 

لتطويرها على املدى الق�صر.

الت�صبيك  على  “حر�صنا  ال����رزاز،  وق���ال 

بني جميع الأطراف التي لها دور اأ�صا�صي يف 

عملية الإنتاج وتطويره«.

�صيتم  ال��ن��ج��اح  ول�صمان  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

التطبيقي،  العلمي  البحث  على  ال��رك��ي��ز 

الأع��ل��ى  واملجل�س  اجل��ام��ع��ات  م��ع  بالتعاون 

العلمية  واجلمعية  والتكنولوجيا،  للعلوم 

امللكية .

واأ�صار رئي�س الوزراء اإىل اأنه �صيكون دور 

اأ�صا�صي ملوؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س 

���ص��رورة  اإىل  لف��ت��ا  امل��ن��ت��ج��ات،  ت�صميم  يف 

وتنويع  ب��امل��ب��ادرة  املحلية  ال�صناعات  ق��ي��ام 

ال�صادرات  على  والركيز  وال�صلع  الإن��ت��اج 

وت�صجيعها .

ك��م��ا اأك����د احل���اج���ة اإىل اإي���ج���اد م�����ص��ادر 

مت���وي���ل ل��ت��ط��وي��ر ال�������ص���ن���اع���ات، مب���ا فيها 

م�صادر من القطاع اخلا�س نف�صه.

وبني وزير ال�صناعة والتجارة والتموين 

الدكتور طارق احلموري اأن احلكومة تعمل 

جم��الت  يف  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  بالتعاون 

وال�صناعات  ال��غ��ذائ��ي،  والت�صنيع  ال��زراع��ة 

ال���دوائ���ي���ة وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة، وع�����دد من 

اجل��ه��ات مثل م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

“كادبي”، واجلامعات  للت�صميم والتطوير 

واجلمعية العلمية امللكية على بناء القدرات 

الأردنية يف جمال البحث والتطوير لزيادة 

الإمكانيات الإنتاجية والت�صديرية يف هذه 

القطاعات.

الإج��راءات  ت�صهيل  اإىل  احلموري  ولفت 

لهذه  توفرها  على  احلكومة  تعمل  ال��ت��ي 

واملناف�صة  التطور  من  لتمكينها  القطاعات 

ب�صكل اأكرب على امل�صتوى العاملي.

ال��غ��ذائ��ي،  الت�صنيع  جلنة  رئي�س  وق���دم 

ال�صناعية  املدن  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

ال��دك��ت��ور ل���وؤي ���ص��ح��وي��ل، ���ص��رح��ا اأ���ص��ار فيه 

اإىل وج����ود ا���ص��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة ب��ال��ت��ع��اون 

�صركة  اإن�صاء  تت�صمن  اخلا�س،  القطاع  مع 

الغذائي،  الت�صنيع  قطاع  وتو�صعة  زراعية، 

)املعلبة  الغذائي  للت�صنيع  �صركات  واإن�صاء 

اللحوم  م��ن  امل�صنعة  والأغ���ذي���ة  وامل��غ��ل��ف��ة( 

امل��ج��م��دة وال���دواج���ن، و�صندوق  والأغ���ذي���ة 

ما  الغذائية،  بال�صناعات  خا�س  ا�صتثماري 

�صي�صهم يف فر�س العمل.

وع�����ر������س رئ���ي�������س جل���ن���ة امل�������ص���ت���ل���زم���ات 

والرئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطبية،  وامل��ع��دات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

ك��ادب��ي  وجم��م��وع��ة  وال��ت��ط��وي��ر،  للت�صميم 

ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، اأجم�����د خ��م��ي�����س ال�����ص��ه��ي��ل، 

اإن�صاء  لأبرز خطط اللجنة، التي متثلت يف 

للمواد  وم�صنع  الطبية  للمعدات  م�صنع 

اخلام، وم�صنع اآخر لإنتاج الكحول الطبية 

واليثانول، والتو�صع يف حجم قدرة القطاع 

اخلا�س الإنتاجية يف هذا القطاع.

الدوائية، مدير  اللجنة  رئي�س  قدم  كما 

ع����ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء، 

ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات، ���ص��رح��اً ع��ن واق��ع 

ت�صل  �صركة   23 فيه  تعمل  ال���ذي  ال��ق��ط��اع 

منتجاتها اإىل 71 دولة.

واأ�صار اإىل خطط زيادة حجم ال�صتثمار يف 

والتو�صع  البيولوجية،  الدوائية  ال�صناعات 

يف اإنتاج املكمات الغذائية وعمليات البحث 

يف  ال�صتثمار  وزي��ادة  القطاع،  يف  والتطوير 

والركيز  التجميلية  امل�صتح�صرات  �صناعة 

على منتجات البحر امليت.

ول��ف��ت رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���ص��ن��اع��ة الأردن 

اأن  اإىل  اجل��غ��ب��ر  فتحي  امل��ه��ن��د���س  وع��م��ان 

جزءا كبرا من ال�صناعات ا�صتعادت اأعمالها 

فيه  ت��اأث��رت  ال���ذي  ال��وق��ت  ب�صكل مكثف يف 

�صناعات اأخرى، موؤكدا اأهمية ال�صراكة بني 

ال�صناعة  لدعم  واخلا�س  العام  القطاعني 

املحلية، والت�صدير.

العلمية  اجلمعية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  واأ����ص���ار 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون ال��ف��ن��ي��ة، ال��دك��ت��ور ب�صام 

احلايك اإىل دور اجلمعية يف البحث العلمي، 

وال��ت��اأك��د م��ن ج����ودة امل��ن��ت��ج��ات، ب��اع��ت��ب��اره��ا 

مركزاً عاملياً للبحث والتطوير يعتمد عليه 

على امل�صتوى املحلي والإقليمي والدويل.

واأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 

لتوجيهات  وتنفيذا  اأن���ه  الج��ت��م��اع،  خ��ال 

توجيهية  جل��ن��ة  ت�صكيل  مت  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

ع��ل��ي��ا ل��ت��ع��زي��ز امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة وث���اث 

الدوائية  ال�صناعات  لتطوير  فرعية  جلان 

واللوازم الطبية والت�صنيع الغذائي.

الطلب  اأن��ه مت  اإىل  ال�صدد،  بهذا  واأ�صار، 

من كل جلنة الركيز على جمالت حمددة 

لتطويرها على املدى الق�صر.

الت�صبيك  على  “حر�صنا  ال����رزاز،  وق���ال 

بني جميع الأطراف التي لها دور اأ�صا�صي يف 

عملية الإنتاج وتطويره«.

�صيتم  ال��ن��ج��اح  ول�صمان  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

التطبيقي،  العلمي  البحث  على  ال��رك��ي��ز 

الأع��ل��ى  واملجل�س  اجل��ام��ع��ات  م��ع  بالتعاون 

العلمية  واجلمعية  والتكنولوجيا،  للعلوم 

امللكية .

واأ�صار رئي�س الوزراء اإىل اأنه �صيكون دور 

اأ�صا�صي ملوؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س 

���ص��رورة  اإىل  لف��ت��ا  امل��ن��ت��ج��ات،  ت�صميم  يف 

وتنويع  ب��امل��ب��ادرة  املحلية  ال�صناعات  ق��ي��ام 

ال�صادرات  على  والركيز  وال�صلع  الإن��ت��اج 

وت�صجيعها .

ك��م��ا اأك����د احل���اج���ة اإىل اإي���ج���اد م�����ص��ادر 

مت���وي���ل ل��ت��ط��وي��ر ال�������ص���ن���اع���ات، مب���ا فيها 

م�صادر من القطاع اخلا�س نف�صه.

وبني وزير ال�صناعة والتجارة والتموين 

الدكتور طارق احلموري اأن احلكومة تعمل 

جم��الت  يف  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  بالتعاون 

وال�صناعات  ال��غ��ذائ��ي،  والت�صنيع  ال��زراع��ة 

ال���دوائ���ي���ة وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة، وع�����دد من 

اجل��ه��ات مثل م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

“كادبي”، واجلامعات  للت�صميم والتطوير 

واجلمعية العلمية امللكية على بناء القدرات 

الأردنية يف جمال البحث والتطوير لزيادة 

الإمكانيات الإنتاجية والت�صديرية يف هذه 

القطاعات.

الإج��راءات  ت�صهيل  اإىل  احلموري  ولفت 

لهذه  توفرها  على  احلكومة  تعمل  ال��ت��ي 

واملناف�صة  التطور  من  لتمكينها  القطاعات 

ب�صكل اأكرب على امل�صتوى العاملي.

ال��غ��ذائ��ي،  الت�صنيع  جلنة  رئي�س  وق���دم 

ال�صناعية  املدن  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

ال��دك��ت��ور ل���وؤي ���ص��ح��وي��ل، ���ص��رح��ا اأ���ص��ار فيه 

اإىل وج����ود ا���ص��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة ب��ال��ت��ع��اون 

�صركة  اإن�صاء  تت�صمن  اخلا�س،  القطاع  مع 

الغذائي،  الت�صنيع  قطاع  وتو�صعة  زراعية، 

)املعلبة  الغذائي  للت�صنيع  �صركات  واإن�صاء 

اللحوم  م��ن  امل�صنعة  والأغ���ذي���ة  وامل��غ��ل��ف��ة( 

امل��ج��م��دة وال���دواج���ن، و�صندوق  والأغ���ذي���ة 

ما  الغذائية،  بال�صناعات  خا�س  ا�صتثماري 

�صي�صهم يف فر�س العمل.

وع�����ر������س رئ���ي�������س جل���ن���ة امل�������ص���ت���ل���زم���ات 

والرئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطبية،  وامل��ع��دات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

ك��ادب��ي  وجم��م��وع��ة  وال��ت��ط��وي��ر،  للت�صميم 

ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، اأجم�����د خ��م��ي�����س ال�����ص��ه��ي��ل، 

اإن�صاء  لأبرز خطط اللجنة، التي متثلت يف 

للمواد  وم�صنع  الطبية  للمعدات  م�صنع 

اخلام، وم�صنع اآخر لإنتاج الكحول الطبية 

واليثانول، والتو�صع يف حجم قدرة القطاع 

اخلا�س الإنتاجية يف هذا القطاع.

الدوائية، مدير  اللجنة  رئي�س  قدم  كما 

ع����ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء، 

ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات، ���ص��رح��اً ع��ن واق��ع 

ت�صل  �صركة   23 فيه  تعمل  ال���ذي  ال��ق��ط��اع 

منتجاتها اإىل 71 دولة.

واأ�صار اإىل خطط زيادة حجم ال�صتثمار 

يف ال�����ص��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، 

وال���ت���و����ص���ع يف اإن����ت����اج امل���ك���م���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

وع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف ال��ق��ط��اع، 

امل�صتح�صرات  �صناعة  يف  ال�صتثمار  وزي��ادة 

البحر  منتجات  على  والركيز  التجميلية 

امليت.

ول��ف��ت رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���ص��ن��اع��ة الأردن 

اأن  اإىل  اجل��غ��ب��ر  فتحي  امل��ه��ن��د���س  وع��م��ان 

جزءا كبرا من ال�صناعات ا�صتعادت اأعمالها 

فيه  ت��اأث��رت  ال���ذي  ال��وق��ت  ب�صكل مكثف يف 

�صناعات اأخرى، موؤكدا اأهمية ال�صراكة بني 

ال�صناعة  لدعم  واخلا�س  العام  القطاعني 

املحلية، والت�صدير.

العلمية  اجلمعية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  واأ����ص���ار 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون ال��ف��ن��ي��ة، ال��دك��ت��ور ب�صام 

احلايك اإىل دور اجلمعية يف البحث العلمي، 

وال��ت��اأك��د م��ن ج����ودة امل��ن��ت��ج��ات، ب��اع��ت��ب��اره��ا 

مركزاً عاملياً للبحث والتطوير يعتمد عليه 

على امل�صتوى املحلي والإقليمي والدويل.

الملك يؤكد أهمّية التوسع في صناعات جديدة وتحديد جهة مسؤولة عن التنفيذ ضمن برنامج زمني

 الملك: أهمية بناء قدرات األردن في مجال البحث العلمي والتطوير وربطها بأولويات الدولة

 الملك: أهمية حصر األراضي القابلة للزراعة  في المملكة

املحلي

 التربية: بدء استقبال طلبات العمل على 
حساب التعليم اإلضافي اعتبارا من اليوم

االنباط-عمان

بدء  والتعليم  الربية  وزارة  اأعلنت 

ا�صتقبال طلبات الراغبني يف العمل على 

مديريات  يف  الإ���ص��ايف  التعليم  ح�صاب 

ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ع��ام ال���درا����ص���ي 

2021/2020 اعتبارا من اليوم الثنني.

ع���م���ل���ي���ة  اإن  ال�������������������وزارة،  وق�������ال�������ت 

ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات ���ص��ت��ت��م ع���رب ال��راب��ط 

www.moe.gov. الل��ك��روين: 

 ،  jo/apps/subteachers
وذلك لغاية الثاثني من �صهر حزيران 

املقبل.

ودعت ال��وزارة يف بيان �صحفي ام�س 

�صرورة  التقدمي  يف  الراغبني  الأح���د،، 

الطلب،  اإدخ���ال  قبل  التعليمات  ق���راءة 

مواعيد  عن  الإع���ان  �صيتم  اأن��ه  مبينة 

املعتمدة  الأ���ص�����س  ح�����ص��ب  الم��ت��ح��ان��ات 

لحًقا وعلى موقع الوزارة الإلكروين.

االنباط-عمان

اأعلنت موؤ�ص�صة ويل العهد، ام�س الأحد، 

طلبة  على  تابلت  جهاز   2731 توزيعها  عن 

ك��اّف��ة حمافظات  وامل���دار����س يف  اجل��ام��ع��ات 

اململكة، تنفيذاَ خلّطة عملها الرامية لدعم 

امل���ب���ذول���ة ع��ل��ى �صعيد  اجل���ه���ود ال��وط��ن��ّي��ة 

التعّلم عن بعد.

اأن��ه  ب��ي��ان �صحفي  امل��وؤ���ص�����ص��ة يف  وب��ّي��ن��ت 

ع��ل��ى طلبة  ت��اب��ل��ت  ج��ه��از   1140 ت��وزي��ع  مت 

اجل���ام���ع���ات ب���ن���اء ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأ����ص���م���اء مت 

اع���داده���ا م��ن ق��ب��ل وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

والبحث العلمي، كما مت توزيع 1591 جهاز 

قائمة  بناء على  امل��دار���س  تابلت على طلبة 

الربية  وزارة  قبل  اع��داده��ا من  اأ�صماء مت 

مع  بالتعاون  ال��ت��وزي��ع  مت  حيث  والتعليم، 

احل���ك���ام الإداري���������ني وم�������دراء ال���رب���ي���ة يف 

العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  وك��ان��ت  امل��ح��اف��ظ��ات. 

اأع��ل��ن��ت يف وق���ت ���ص��اب��ق ع���ن اإط�����اق حملة 

ال��رق��م��ي  الق��ت�����ص��اد  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اإحدى مبادرات  ة نوى،  والريادة على من�صّ

اأجهزة  وت��وزي��ع  جمع  اإىل  هدفت  املوؤ�ص�صة، 

ت��اب��ل��ت ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

ا�صتمرار  ل�صمان  النائية،  ة  خا�صّ اململكة 

ح�صولهم على تعليمهم يف ظل وقف اأعمال 

ال������دوام ال��ن��ظ��ام��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة م���ع اإج������راءات 

مكافحة جائحة فرو�س كورونا امل�صتجد.

ة  من جهته، وّجه الرئي�س التنفيذي ملن�صّ

الرّبان  ل�صركة  ال�صكر  الزعبي،  اأحمد  نوى 

األ���ف دينار   150 ب���  ت��رّبع��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة على 

على  الأردن  زي��ن  و�صركة  احلملة،  ل�صالح 

حزمة  م��ع  رقمّية  �صريحة   800 ب���  ترّبعها 

انرنت ملدة �صهر، ومبادرة حب الأردن على 

الدعم اللوج�صتي والتو�صيل.

زال  ما  للحملة  التربعات  ب��اب  اأن  واأّك���د 

 naua.org ة  املن�صّ خ��ال  من  مفتوحاً 

ومن خال اإي فواتركم.

 مؤسسة ولي العهد توّزع 2731 تابلت 
في المحافظات دعمًا للتعّلم عن بعد

االثنني  2020/06/1



االنباط-عمان

والتنمية  للدميقراطية  العربية  النه�ضة  منظمة  قدمت 

اأ�ضرة من الأ�ضر الأكرث  األ��ف  )اأر����ض( الدعم لأك��رث من 16 

تاأثرا من الالجئني، واملجتمعات امل�ضيفة وعمال املياومة يف 

ال�ضتعدادية  خلطتها  تطبيًقا  وذل��ك  اململكة  اأن��ح��اء  خمتلف 

وخطة التحالف الوطني الأردين )جوناف( لال�ضتجابة لأزمة 

الكورونا.

وا�ضارت املنظمة يف بيان لها ام�ض الحد ان تلك امل�ضاعدات 

املقدمة جاءت بدعم من اجلهات املانحة وبالتن�ضيق مع وزارات 

التخطيط والتعاون الدويل، التنمية الجتماعية، الداخلية، 

الها�ضمية، وبال�ضراكة مع جمعية  الأردنية  والهيئة اخلريية 

الإ�ضعاف الأردنية واأكرث من 20 جمعية حملية من اأع�ضاء 

التحالف الوطني الأردين )جوناف(.

وحددت )اأر�ض( اأربعة حماور جلهودها الإغاثية وت�ضتمل 

على م�ضاعدات مالية، وم�ضاعدات طبية، وم�ضاعدات �ضحية، 

وتوزيع مواد غذائية بالإ�ضافة اإىل اإطالقها مبادرة “حارات 

ال��ع��ون��ة-اأن��ا وج����اري بخري،” وذل����ك ان��ط��الًق��ا م��ن خطتها 

مت  التي  ال�ضتجابة  وخطة  املا�ضي  اآذار  ب��داي��ة  ال�ضتعدادية 

تطبيقها بداية ني�ضان وت�ضتمر اإىل نهاية حزيران، ف�ضال عن 

خدمات امل�ضاعدة القانونية امل�ضتمرة.

ل�ضهر  الغذائية  “الطرود  م�ضروع  نفذت  املنظمة  وك��ان��ت 

الإ�ضالمية- الإغ��اث��ة  منظمة  جمعية  م��ن  رم�ضان” امل��م��ول 

وب��ال��ت��ع��اون  )اأر������ض(  النه�ضة  ق��ام��ت منظمة  ف��رن�����ض��ا، ح��ي��ث 

الوطني  التحالف  واأع�����ض��اء  الها�ضمية  اخل��ريي��ة  الهيئة  م��ع 

الكرام  وجمعية  اخلريية  الطفل  رعاية  وجمعية  )ج��ون��اف( 

 1350 ل�  غذائية  ط��رود  بتوزيع  املفرق،  يف  العفيفة  لالأ�ضر 

اأ���ض��رة م��ن الأردن���ي���ني وال��الج��ئ��ني ال�����ض��وري��ني الأك����رث ت��اأث��ًرا 

باجلائحة.

 »أرض« تقدم مساعدات ألكثر من 16 ألف أسرة 
متضررة من ازمة كورونا

 أكيد: 51 شائعة في أيار أغلبها 
حول تداعيات فيروس كورونا

االنباط-عمان

���ض��ه��دت ال�����ض��ائ��ع��ات خ���الل ���ض��ه��ر اأي���ار 

ب�ضهر  م��ق��ارن��ة  ب�ضيطا  ارت��ف��اع��ا  احل���ايل 

تداعيات  ح��ول  غالبيتها  املا�ضي  ني�ضان 

ف��ريو���ض ك���ورون���ا، وف���ق م��ا ذك���ره مر�ضد 

“اكيد”  الأردين  الإع������الم  م�����ض��داق��ي��ة 

ال�ضهري حول  تقريره  الأح���د، يف  ال��ي��وم 

ال�ضائعات.

51 �ضائعة  اأي���ار احل��ايل  و�ضجل �ضهر 

مقارنة ب� 49 �ضائعة �ضجلها �ضهر ني�ضان، 

مقارنة  منخف�ضة  ن�ضبة  تبقى  اأن��ه��ا  اإل 

ب�ضهر اآذار املا�ضي الذي �ضجل 67 �ضائعة.

وذكر التقرير اأن ال�ضهر احلايل �ضجل 

فريو�ض  ب��ت��داع��ي��ات  تعلقت  �ضائعة   38
 74،5 بلغت  بن�ضبة  “كورونا” امل�ضتجد، 
ب���امل���ئ���ة، ف��ي��م��ا ت��ع��ل��ق��ت ب��ق��ي��ة ال�����ض��ائ��ع��ات 

عالقة  ل  واقت�ضادية  اأم��ن��ي��ة  مبوا�ضيع 

مواقع  اإن  املر�ضد  وق��ال  بالفريو�ض.  لها 

ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي م��ا ت���زال تت�ضدر 

امل�ضهد يف ن�ضر ال�ضائعات وترويجها، حيث 

روج��ت  ���ض��ائ��ع��ة،   38 اأي����ار  �ضهر  بلغت يف 

وبني  منها.  �ضائعة   13 الع���الم  و�ضائل 

التقرير ان ال�ضائعات التي تعلقت بال�ضاأن 

الجتماعي ت�ضاوت وال�ضاأن الأمني، حيث 

 15،7 بن�ضبة  �ضائعات   8 منها  ك��ل  بلغ 

باملئة لكل منها، فيما بلغ عدد ال�ضائعات 

ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال�����ض��اأن ال�����ض��ح��ي الن�ضبة 

 25،5 بن�ضبة  �ضائعة   13 بواقع  الأعلى 

�ضائعة   11 اأي���ار  �ضهر  �ضجل  فيما  باملئة، 

تعلقت بال�ضاأن العام وبن�ضبة بلغت 21،5 

�ضائعات   6 اأي��ار  �ضهر  �ضجل  بينما  باملئة، 

ال�����ض��اأن الق��ت�����ض��ادي بن�ضبة 11،8  ح��ول 

باملئة، كما ح�ضلت ال�ضائعات حول ال�ضاأن 

بلغ  الأق��ل حيث  الن�ضيب  ال�ضيا�ضي على 

عددها 5 �ضائعات بن�ضبة 9،8 باملئة. وعن 

التوا�ضل  م��واق��ع  م��ن  ال�ضائعات  ان��ت��ق��ال 

الج��ت��م��اع��ي اإىل و���ض��ائ��ل الإع������الم، ذك��ر 

التقرير ان 3 �ضائعات انتقلت خالل �ضهر 

اأيار من مواقع التَّوا�ضل الجتماعّي اإىل 

 5،8 بلغت  وبن�ضبة  الإخ���ب���ارّي���ة،  امل��واق��ع 

باملئة، وهي ن�ضبة منخف�ضة مقارنة ب�ضهر 

ني�ضان املا�ضي، حني انتقلت 4 �ضائعات من 

و�ضائل  اإىل  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 

الإعالم وبن�ضبة بلغت 8 باملئة.

ال��ق��اع��دة  اأّن  “اأكيد”  م��ر���ض��د  وي���رى 

الذي  املحتوى  مع  التعامل  يف  الأ�ضا�ضّية 

الجتماعّي  التوا�ضل  م�ضتخدمو  ُينتجه 

هي عدم اإعادة الن�ضر اإل يف حال التحّقق 

الع��ت��م��اد على  واأّن  م��وث��وق،  م��ن م�ضدر 

م�ضتخدمي التوا�ضل الجتماعّي كم�ضدر 

دّق��ة هذه  بالعتبار  الأخ��ذ  دون  لالأخبار 

ن�ضر  يف  يت�ضّبب  ع��دم��ه��ا  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 

ال�ضحيحة  غ���ري  الأخ����ب����ار  م���ن  ال��ك��ث��ري 

وبالتايل ترويج ال�ضائعات.

واعتمد الر�ضد على حتديد ال�ضائعات 

تلك  اأو  �ضحيحة،  غ��ري  ب��اأّن��ه��ا  الوا�ضحة 

الأخ����ب����ار ال��ت��ي ث��ب��ت ع����دم ���ض��ّح��ت��ه��ا بعد 

ن�ضرها خالل الأّيام التي تلت الن�ضر.

اأكيد” قام بتطوير منهجّية  اأّن  ُيذَكر 

ل��ر���ض��د ال�������ض���ائ���ع���ات، ح��ي��ث مّت ت��ع��ري��ف 

ال�ضائعة باأّنها “املعلومات غري ال�ضحيحة، 

مب�ضالح  اأو  اأردين،  ع��ام  ب�ضاأن  املرتبطة 

اأردن���ّي���ة، وال��ت��ي و�ضلت اإىل اأك���رث م��ن 5 

اآلف �ضخ�ض تقريباً عرب و�ضائل الإعالم 

الرقمّي.

غري  ال��ظ��روف  يف  ال�ضائعات  وت��زده��ر 

الطبيعّية، مثل اأوقات الأزمات واحلروب 

والكوارث الطبيعّية وغريها، ولكن هذا ل 

يعني عدم انت�ضارها يف الظروف العادّية، 

ُت���رّوج ب�ضكٍل  ال�ضائعات  اأّن  امل��ع��روف  وم��ن 

و�ضيا�ضّية،  اجتماعّية،  بيئات  يف  ملحوظ 

انت�ضارها  ويعتمد  اأخ���رى،  دون  وثقافّية 

ت��اأث��ري  وح��ج��م  غمو�ضها،  م�ضتوى  ع��ل��ى 

مو�ضوعها

 وزير العدل: قرار قريب يستثني المحامين 
من التنقل بنظام الزَّوجي والفردي

 وزارة التنمية تحدد موعد 
استقبال المراجعين

 ضبط شاحنتين محملتين بالبازلت المستخرج 
بطريقة مخالفة في الهاشمية والغويرية

االنباط-عمان

��ام  ك����ت����ور ب�����َضّ ق����ال وزي�����ر ال���ع���دل ال����ِدّ

ق��رار  ���ض��دور  املتوقع  م��ن  ���ه  اإَنّ الَتّلهوين 

ق���ري���ب ي�����ض��ت��ث��ن��ي ت��ن��ق��ل امل���ح���ام���ني بني 

املحافظات وفق نظام الزوجي والفردي.

اإَنّ  الأح���د،  ام�ض  ت�ضريح  واأ���ض��اف يف 

هذا القرار �ضيكون ب�ضبب طبيعة عملهم 

وت�����ض��ه��ي��ل و���ض��ول��ه��م ل��ل��م��ح��اك��م و���ض��ري 

اإجراءات التقا�ضي.

ت��ت��اب��ع الإج�����راءات  ال�����وزارة  اأَنّ  وب���ني 

العامة  حة  ال�ضِّ على  حتافظ  التي  كافة 

العليا  امل�ضلحة  ت��خ��دم  ال��وق��ت  وبنف�ض 

ر على  للمملكة حتى زوال الوباء الذي اأَثّ

العامل اأجمع

االنباط-عمان

اعلنت وزارة التنمية الجتماعية عن 

بدء ا�ضتقبال املراجعني يف مركز الوزارة 

وامل���دي���ري���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م���ن ال�����ض��اع��ة 

التا�ضعة �ضباحا وحتى الواحدة ظهرا .

وق�������ال ال����ن����اط����ق الع�����الم�����ي ب��ا���ض��م 

بيان �ضحفي  ا�ضرف خري�ض يف  ال��وزارة 

ت��ع��م��ي��م��ا ����ض���در اىل  ام�������ض الح������د، ان 

ج��م��ي��ع م����دي����ري����ات وم����راف����ق ال�������وزارة 

ب���ال���ب���دء ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال امل���راج���ع���ني وف��ق��ا 

احلكومية  ل��ل��دوائ��ر  الر���ض��ادي  للدليل 

ال�ضحية  ال�����ض��روط  ك��اف��ة  ت��ط��ب��ي��ق  م���ع 

الحتكاك  وع��دم  الجتماعي  والتباعد 

املبا�ضر .

مديريات  تقدمي  �ضرورة  على  واك��د 

ال���������وزارة ج����ل اخل����دم����ات ل��ل��م��واط��ن��ني 

امل���دي���ري���ات  اىل  الي���ع���از  اىل  م�����ض��ريا   ،

ب��ع��دم ت��وج��ي��ه امل��راج��ع��ني مل��رك��ز ال���وزارة 

 ، ال�ضول  ح�ضب  لهم  اخلدمة  وتقدمي 

الدرا�ضات الجتماعية مع  ار�ضال  وعدم 

املراجعني وار�ضالها عرب الربيد.

ال���ت���ن���م���ي���ة  م����ك����ات����ب  ان  واو��������ض�������ح 

الجتماعية يف املحافظات �ضتبداأ عملها 

فيما  املقبل،  ح��زي��ران   15 م��ن  اع��ت��ب��ارا 

ي��ت��م ت��ق��دمي اخل��دم��ة ح��ال��ي��ا م��ن خ��الل 

امل����دي����ري����ات ال��رئ��ي�����ض��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات 

واللوية، ومت البدء بعمل مكاتب تنمية 

ال�ضرة  حماية  ومكاتب  املحلي  املجتمع 

والحداث التابعة للوزارة.

تعنى  ال��وزارة  ان  على  خري�ض  و�ضدد 

للمراجعني  الف�ضلى  اخل��دم��ة  بتقدمي 

خالل �ضاعات الدوام امل�ضار اليها.

االنباط-عمان

�ضبطت وزارة املياه والري وبالتعاون 

ل��واء  مت�ضرفية  ال��داخ��ل��ي��ة/  وزارة  م��ع 

حمافظة  ���ض��رط��ة  وم��دي��ري��ة  الها�ضمية 

ال������زرق������اء، م�������ض���اء ال�������ض���ب���ت ���ض��اح��ن��ت��ني 

امل�ضتخرجة  البازلت  ب�ضخور  حمملتني 

م���ن ارا�����ض����ي حم��ط��ة اخل���رب���ة ال�����ض��م��را 

املياه  /وزارة  ال��دول��ة  خلزينة  اململوكة 

والري.

الأح��د،  ام�ض  بيان  ال���وزارة يف  وقالت 

اإن هذه ال�ضخور ذات العائد القت�ضادي 

امل��رت��ف��ع مت ا���ض��ت��خ��راج��ه��ا م��ن الأرا���ض��ي 

ال�ضمرا،  اخلربة  حمطة  �ضمن  الواقعة 

والتي  خم��ال��ف��ة،  بطريقة  بيعها  ب��ه��دف 

ت�������ض���ك���ل خ����ط����را ك����ب����ريا ع���ل���ى خ���ط���وط 

ال�ضغط العايل وتهدد بوقوعها وكذلك 

ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ة ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة، كما 

تهدد �ضالمة الرا�ضي القريبة من �ضكة 

للمواطنني  ازع��اج  احلديد وتعد م�ضدر 

القاطنني باملنطقة.

اأم�ض  م�ضاء  مت  ان��ه  ال���وزارة  واأ�ضافت 

ال�����ض��ب��ت واث���ن���اء ���ض��ري��ان اأوام�����ر ال��دف��اع، 

منطقة  يف  الوىل  ال�����ض��اح��ن��ة  م��ت��اب��ع��ة 

العام  الها�ضمية من قبل مرتبات الأمن 

التن�ضيق مع  بالبازلت، حيث مت  حمملة 

مركز  م��ن  ومب��ت��اب��ع��ة  ال���ل���واء،  مت�ضرف 

ال��ع��ام من  الأم���ن  م��دي��ري��ة  العمليات يف 

خ���الل م��رك��ز اأم���ن ال��ه��ا���ض��م��ي��ة، و�ضبط 

يقودها  مر�ضيد�ض  نوع  الوىل  ال�ضاحنة 

) م. م. ا.ح( وحجز ال�ضيارة لدى مديرية 

لدى  ال�ضائق  وتوقيف  املركزية  امل�ضاغل 

املركز الأمني لإحالته اىل املدعي العام.

وبعد ذلك مت متابعة ال�ضيارة الثانية 

وه�����ي ����ض���اح���ن���ة) ���ض��ط��ح��ة( م��ر���ض��ي��د���ض 

حت���م���ل ال���ب���ازل���ت امل�����ض��ت��خ��رج ب��ط��ري��ق��ة 

قبل  من  الغويرية،  منطقة  يف  خمالفة 

علي  الرائد  الغويرية  اأم��ن  مركز  مدير 

ه�  ال�ضائق)  وتوقيف  وحجزها  العبادي، 

. م.�ض.ا( متهيدا لإحالته للمدعي العام 

امل�ضاغل  مديرية  لدى  املركبتني  وحجز 

املركزية.

موا�ضلة  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  واأك����دت 

جهودها بالتعاون مع الأجهزة الر�ضمية 

والأم��ن��ي��ة، لر�ضد واإزال���ة اأي��ة اع��ت��داءات 

داعية جميع املواطنني يف جميع املناطق 

اىل البالغ عن اأي �ضبهة حول ذلك عرب 

الرقم  املياه على  املوحد لطوارئ  الرقم 

. )117116(

الرزاز : اولويتنا توفير الحماية الممكنة للعمالة األردنية

 الكرك : تفاوت في االلتزام بالتعليمات الصحية في قطاعات العمل

97 % من طلبة األردنية يمتحنون عن بعد

االنباط - عمان

اأ����ض���در رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

 6 اأمر الدفاع رقم  ال��رزاز بالغا مبوجب 

اأحكام  مبقت�ضى  وال�ضادر   2020 ل�ضنة 

ق��ان��ون ال��دف��اع وذل���ك يف ���ض��ي��اق امل��راج��ع��ة 

لظروف  وم��راع��اة  للم�ضتجدات  امل�ضتمرة 

القطاعات  يف  وخ�ضو�ضاً  العمل  اأ�ضحاب 

والأن�����ض��ط��ة الأك�����رث ت�������ض���رراً م���ن الآث����ار 

القت�ضادية جلائحة كورونا.

وي���وؤك���د ال���ب���الغ ع��ل��ى ت��وف��ري احل��م��اي��ة 

ال���ظ���روف للعمالة  ه���ذه  م��ث��ل  امل��م��ك��ن��ة يف 

الأردن���ي���ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���ض يف حني 

الأخرى  العمالة  حماية  مرجعية  �ضتكون 

اأو  ال��دف��اع  اأم���ر  العمل ولي�ض  ق��ان��ون  ه��ي 

ال�����ض��ادرة مب��وج��ب��ه. وت�ضمن  ال��ب��الغ��ات 

ل�ضاحب  يجيز  م��ا  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  ب���الغ 

ال��ع��م��ل - يف ال��ق��ط��اع��ات الأك�����رث ت�����ض��ررا 

- الت��ف��اق م��ع العامل ال��ذي ي���وؤدي عمله 

ب�ضكل كلي،  ُب��ع��د  ع��ن  او  ال��ع��م��ل  م��ك��ان  يف 

قد  بن�ضبة  ال�ضهري  اأج��ره  تخفي�ض  على 

�ضهري  باملئة عن كل من   30 ت�ضل حتى 

اأي���ار وح��زي��ران م��ن ع��ام 2020، وب��دون 

العمل  �ضاحب  قبل  م��ن  �ضغط  اأو  اإج��ب��ار 

الواردة  والعقوبات  امل�ضوؤولية  حتت طائلة 

اأن ل يقل ما يتقا�ضاه  الدفاع، على  باأمر 

العامل من اأجر عن احلد الأدنى لالأجور 

�ضريطة ان يبداأ التخفي�ض باأجور الإدارة 

ال��ب��الغ حتديد  وان���اط  امل��ن�����ض��اأة.  العليا يف 

برئي�ض  املت�ضررة  والن�ضطة  القطاعات 

ب��ن��اء ع��ل��ى تن�ضيب م�����ض��رك من  ال�����وزراء 

وزي�������ري ال���ع���م���ل وال�������ض���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

بهذه  قائمة  �ضت�ضدر  وعليه  وال��ت��م��وي��ن، 

ال��ق��ط��اع��ات ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ق��اب��ل��ة للتغيري 

وال��ت��ع��دي��ل م���ن وق����ت اإىل اآخ�����ر وح�����ض��ب 

بو�ضع  املرتبطة  والتطورات  احل��ال  واق��ع 

العاملني  باأجور  يتعلق  وفيما  القطاعات. 

غ��ري امل��ك��ل��ف��ني ب��ع��م��ل، ف��ق��د راع����ى ال��ب��الغ 

ال�ضهرية  اأج��وره��م  من  التخفي�ض  ن�ضبة 

وزارة  اأو  العامل  موافقة  ا���ض��راط  ودون 

العمل، وذلك ب�ضبب الظروف القت�ضادية 

احلاجة  الوقت  وبنف�ض  العمل  لأ�ضحاب 

لدميومة احلد الأدنى من دخل العاملني 

بحيث ل  ع��م��ال،  منهم  يتطلب  ل  ال��ذي��ن 

باملئة  ال�50  التخفي�ض  ن�ضبة  ت��ت��ج��اوز 

وذل���ك ع��ن ���ض��ه��ري اأي����ار وح���زي���ران ل�ضنة 

بعد  العامل  اأجر  يقل  ل  اأن  على   2020
ال��ت��خ��ف��ي�����ض ع���ن احل���د الأدن�����ى ل���الأج���ور، 

ع���ام غري  ال��ق��ط��اع��ات ب�ضكل  ذل���ك يف  ك��ل 

بالن�ضبة  اأم��ا  ت�ضررا.  اأك��رث  امل�ضنفة  تلك 

الأكرث  القت�ضادية  والأن�ضطة  للقطاعات 

ت�ضررا، فقد راعى البالغ ظروف �ضاحب 

تخفي�ض  احل���ق يف  اأع��ط��اه  بحيث  ال��ع��م��ل 

اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  ال�ضهري  ال��ع��ام��ل  اأج���ر 

60 ب��امل��ئ��ة، ب��ح��ي��ث ل ي��ق��ل اأج����ر ال��ع��ام��ل 
�ضهريا  دي��ن��ارا   150 عن  التخفي�ض  بعد 

اأو  العمل  وزارة  م��واف��ق��ة  ا���ض��راط  ودون 

ال���ع���ام���ل. ك��م��ا ت�����ض��م��ن ال���ب���الغ م���ا يجيز 

ل  ال���ذي  ال��ع��ام��ل  تكليف  العمل  ل�ضاحب 

اأو  املن�ضاأة  القيام بعمل مبقر  يتطلب منه 

عن ُبعد، بالقيام باأعمال من منزله )عن 

بعد( وبحد اق�ضى اأربع �ضاعات يوميا ول 

ي�ضتحق العامل عن هذا العمل من املنزل 

ال��ب��الغ. كما �ضمح  اإ�ضافيا ملا ح��دده  اأج��را 

ن�ضبته  ما  بح�ضم  العمل  ل�ضاحب  البالغ 

ال�ضنوية  الإجازات  ر�ضيد  من  باملئة   50
ل��ل��ع��م��ال غري  امل�����ض��ت��ح��ق��ة   2020 ل��ل��ع��ام 

بعد  عن  اأو  املن�ضاأة  مبوقع  بعمل  املكلفني 

اأو  مت�ضلة  يوما  ثالثني  ملدة  كامل  ب�ضكل 

متقطعة فاأكرث خالل الفرة املمتدة من 

تاريخ  حتى  ال��دف��اع  بقانون  العمل  ب��داي��ة 

العمل  البالغ وزير  بالبالغ. ومنح  العمل 

البنكية  الكفالة  �ضالحية تخفي�ض قيمة 

امل��ك��ات��ب اخل��ا���ض��ة بالت�ضغيل  امل��ق��دم��ة م��ن 

وامل��ك��ات��ب اخل��ا���ض��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ا���ض��ت��ق��دام 

وا���ض��ت��خ��دام غ��ري الأردن���ي���ني ال��ع��ام��ل��ني يف 

باملئة   50 ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  بن�ضبة  امل���ن���ازل 

م��ن��ه��ا خ���الل ال���ف���رة امل��م��ت��دة م���ن ت��اري��خ 

�ضدور البالغ وحتى انتهاء العمل بقانون 

الدفاع لتمكني تلك املكاتب من دفع اأجور 

العاملني لديها، على اأن يتم اإعادة مقدار 

على  اأ���ض��ه��ر  �ضتة  م�ضي  ب��ع��د  التخفي�ض 

انتهاء العمل بقانون الدفاع.

بالبالغ وج��وب جتديد عقود  كما ج��اء 

وال��ت��ي تنتهي خالل  امل��دة  امل��ح��ددة  العمل 
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انتهاء العمل بقانون  2020 حتى اعالن 
الدفاع بالن�ضبة للعاملني الردنيني فقط، 

واأل����زم ال��ب��الغ ���ض��اح��ب ال��ع��م��ل ب��اإل��غ��اء اأي 

واإع���ادة  ذل��ك  يخالف  للبالغ  �ضابق  ق���رار 

الو�ضع على ما كان عليه بالن�ضبة للعامل 

ال��ع��ق��د جم��ددا  الردين ح�����ض��را واع��ت��ب��ار 

بقانون  العمل  انتهاء  اعالن  تلقائيا حتى 

مع  العمل  �ضاحب  ات��ف��ق  اذا  )ال  ال��دف��اع 

تتجاوز  مل��دة  العقد  جت��دي��د  على  ال��ع��ام��ل 

انتهاء العمل بقانون الدفاع(، �ضريطة ان 

ال��ع��ادة على جتديد عقد  ق��د ج��رت  تكون 

ال��ع��ام��ل وامل��ع��ي��ار ه��ن��ا ان ي��ك��ون ق��د �ضبق 

وان مت جتديد العقد ثالث م��رات فاكرث 

قبل التاريخ امل�ضار اليه واأن يكون العامل 

اأردن���ي���ا. وق��د اأج���از ال��ب��الغ ان��ه��اء خدمات 

العامل ح�ضب املادة 28 من قانون العمل، 

الردين  )للعامل  اأج���از  ق��د  ال��ب��الغ  اأن  اإل 

ح�����ض��را( ال��ت��ق��دم ب�����ض��ك��وى ل�����وزارة العمل 

ال��ع��م��ل يف مم��ار���ض��ة  ت��ع�����ض��ف ���ض��اح��ب  اذا 

�ضالحيته املمنوحة له مبوجب امل��ادة 28 

واذا ما ثبتت �ضحة �ضكوى العامل، فتلزم 

العامل  باإعادة  العمل  العمل �ضاحب  وزارة 

اىل عمله ودفع اأجوره املعتادة كاأن الف�ضل 

مل يتم، واإذا امتنع �ضاحب العمل عن ذلك 

ال��واردة  العقوبات  لتطبيق  عر�ضة  فيكون 

يف اأمر الدفاع من قبل اجلهات الق�ضائية 

املخت�ضة، وهذا ينطبق فقط على العمالة 

الردن���ي���ة ام���ا ال��ع��م��ال��ة غ��ري الردن���ي���ة ف��ان 

قانون العمل هو الذي يحكم العالقة بدون 

اي تدخل من الوزارة اإل وفقا للقانون.

اإ���ض��دار  ال��ق��ادم  الأ���ض��ب��وع  نهاية  و�ضيتم 

اأك��رث  موؤقتة  حماية  لتنظيم  لح��ق  ب��الغ 

للمن�ضاآت التي ل ت�ضتطيع دفع اأي رواتب 

للعاملني بها اعتبارا من 1/ 6/ 2020 

���ض��م��ن اآل���ي���ات واث���ب���ات���ات حم�����ددة وذل���ك 

ب��اإج��راء ت��ع��دي��الت على امل���ادة رق��م 5 من 

اأمر الدفاع رقم 6 ل�ضنة 2020 اخلا�ضة 

البالغ  �ضيت�ضمن  كما  امل��ن�����ض��اآت،  ب��اإي��ق��اف 

نوعية  ت�ضجيعية  ح��واف��ز  اإ���ض��داره  امل��زم��ع 

العاملني  اأج���ور  بدفع  امللتزمة  للمن�ضاآت 

كاملة لنهاية العام.

االنباط-عمان  

تفاوتت درجات اللتزام بالتعليمات 

ال�����ض��ح��ي��ة يف م��واج��ه��ة  وال���������ض����روط 

ف���ريو����ض ك����ورون����ا، ب���ني ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ر���ض��م��ي��ة واخل���ا����ض���ة يف 

حمافظة الكرك ام�ض الحد .

وخ���������الل ج�����ول�����ة ع����ل����ى ع�������دد م��ن 

التجارية،  وال�ضواق  الطبية  العيادات 

ل��وح��ظ ا���ض��ت��م��رار ال���ت���زاح���م ب��ق��اع��ات 

الن����ت����ظ����ار و�����ض����ط غ����ي����اب الل�����ت�����زام 

اىل  ي��وؤ���ض��ر  م��ا  ال�ضحية،  بالتعليمات 

ازاء خم��اط��ر  م��ن��ه��م  ال��ع��دي��د  ت���ه���اون 

���ض��ه��دت و�ضائط  ك��م��ا  ال���وب���اء،  ان��ت�����ض��ار 

فوق  ب��ال��رك��اب  اكتظاظا  ال��ع��ام  النقل 

خطورة  ي�ضكل  مم��ا  امل�����ض��رح،  ال��ط��اق��ة 

على �ضحة املواطنني.

بدورها، حر�ضت الدوائر احلكومية 

ال�ضادر  الر�ضادي  الدليل  توزيع  على 

عن ديوان اخلدمة املدنية الذي ينظم 

ع����دد ال��ع��م��ال��ة وال�������ض���روط ال�����ض��ح��ي��ة 

م��ن ح��ي��ث ال��ت��ب��اع��د ب��امل��ك��ات��ب وارت���داء 

ا�ضتقبال  واليات  والقفازات  الكمامات 

امل����راج����ع����ني ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ���ض��ح��ت��ه��م 

حمافظ  اك��د  جانبه  من  و�ضالمتهم. 

ال���ك���رك ال���دك���ت���ور ج���م���ال ال���ف���اي���ز ان 

ت��خ��ف��ي��ف الج�������راءات الح����رازي����ة يف 

م���واج���ه���ة ال���ف���ريو����ض وع������ودة ال��ع��م��ل 

لبع�ض القطاعات لتعني عدم التقيد 

والل�����ت�����زام ب���ال�������ض���روط وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال���وق���ائ���ي���ة، لف���ت���ا اىل ان����ه ل���ن ي��ك��ون 

بحق  القانون  تطبيق  يف  تهاون  هناك 

ال�ضحية للتعليمات  املخالفني 

االنباط-عمان

الدكتور  الأردنية  اجلامعة  رئي�ض  قال 

ع��ب��د ال��ك��رمي ال��ق�����ض��اة، اإن اإج��م��ايل ع��دد 

الم��ت��ح��ان��ات  جلميع  امل��ت��ق��دم��ني  الطلبة 

وبن�ضبة  وطالبة  طالبا   127253 بلغ 

5ر97 باملئة من العدد الكلي للم�ضجلني 
يف خمتلف املواد والذي يبلغ 130562.

واأك�������د ال���ق�������ض���اة، ج���اه���زي���ة اجل��ام��ع��ة 

م��ن خالل  ك��ورون��ا،  م��ع جائحة  للتعامل 

التي  ال��ط��ارئ��ة  الإج�������راءات  م��ن  �ضل�ضلة 

ُبعد،  ع��ن  التعّلم  عملية  لإجن���اح  ات��خ��ذت 

والتي بداأت منذ اللحظات الأوىل لنت�ضار 

الفريو�ض.

ام�ض  للجامعة  بيان  يف  الق�ضاة  وق��ال 

اإمكانّياتها  �ضخرت  اجلامعة  اإن  الأح���د، 

املالّية والتقنّية والإدارّية لإجناح العملّية 

ُبعد،  عن  ا�ضتمرارها  و�ضمان  التعليمية 

وك���ان���ت ���ض��ّب��اق��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ان��ت�����ض��ار 

الفريو�ض والت�ضدي خلطره.

وت�������ض���درت م�����ادة ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة 

امل���رات���ب امل��ت��ق��دم��ة يف اأع������داد امل��ت��ق��دم��ني 

ل��الم��ت��ح��ان ب���ه، وف��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان؛ ب��ع��دد بلغ 

5208 من اأ�ضل 5265 طالبا وطالبة 
جميع  و���ض��م��ل��ت  ب��امل��ئ��ة  9ر98  وب��ن�����ض��ب��ة 

ال�ضعب البالغ عددها 60 �ضعبة.

التعليمية  امل�ضادر  مركز  مدير  وق��ال 

امل��ف��ت��وح��ة وال��ت��ع��ل��م امل���دم���ج يف اجل��ام��ع��ة 

“اجلامعة  اإن  اجل���راح،  ابراهيم  الدكتور 

التغلب  على  وق��درت��ه��ا  جاهزيتها  اأثبتت 

على التحديات”، م�ضريا اىل اأن اجلامعة 

ع�������ززت م����ن خ�����ي�����ارات ال���ت���ع���ل���م امل���ف���ت���وح 

الطارئة  احل��الت  �ضيما يف  واملتوا�ضل، ل 

اأو ال�ضتثنائية.

ف��اع��ل��ي��ة اخلطط  اإىل  اجل����راح  واأ����ض���ار 

و�ضعتها  التي  ال�ضراتيجية  وال�ضيا�ضات 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح��ال��ة ال���ط���وارئ 

مع  تزامنت  والتي  البالد،  �ضهدتها  التي 

جائحة كورونا، ومتثلت يف توفري من�ضة 

اإلكرونية وبنية حتتية موؤهلة ومتطورة.

عملت  الأردن����ي����ة  اجل��ام��ع��ة  اأن  ُي���ذك���ر 

ق���ادر على  اإل���ك���روين  ن��ظ��ام  ع��ل��ى تفعيل 

ا���ض��ت��ي��ع��اب الأع�����داد ال��ه��ائ��ل��ة م��ن الطلبة 

امل�ضرية  اإدام���ة  بهدف  التعليمية،  وامل���واد 

التعليمية.
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 لتعاون األردن في إجالء الطلبة الكويتيين

االنباط-عمان

حاالت   5 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة 

ام�����س الأح������د، ل��ريت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

للإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 739 اإ�سابة.

الإع��لم��ي  امل��وج��ز  بح�سب  �ُسجلت  ك��م��ا 

الوزراء ووزارة ال�سحة  ال�سادر عن رئا�سة 

الآت��ي:  النحو  على  توزعت  �سفاء  حالة   15

و5  ح��م��زة،  الأم����ري  م�ست�سفى  يف  ح��ال��ت��ان 

حالت يف م�ست�سفى امللك املوؤ�ّس�س عبد اهلل 

امللكة  م�ست�سفى  يف  ح���الت   8 و  اجل��ام��ع��ي 

علياء.

اخلم�س  احل��الت  تفا�سيل  املوجز  وبني 

اجل�����دي�����دة ال����ت����ي ت�����وزع�����ت ك���م���ا ي����ل����ي: 3 

ح����الت ل�����س��ائ��ق��ي ���س��اح��ن��ات ق���ادم���ني عرب 

واث��ن��ان  اأردين،  اأح���ده���م  ال��ع��م��ري،  ح����دود 

����ني مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م��ا وف��ق  غ���ري اأردن����يَّ

���ني  ال���ربوت���وك���ول امل��ّت��ب��ع، وح��ال��ت��ان لأردن���يَّ

ق��ادَم��ني م��ن خ���ارج امل��م��ل��ك��ة وحت��دي��دا من 

اململكة العربّية ال�سعودّية وبريطانيا.

واأ�سار اإىل اإجراء 4349 فح�ساً خمربّياً، 

التي  ال��ف��ح��و���س��ات  ع���دد  اإج���م���ايل  لي�سبح 

اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى الآن 187 

األفا و 990 فح�ساً.

ولفت اإىل اأنه اتخذ قرار اليوم با�ستثناء 

وال�سرعيني(  )النظاميني  املحامني  تنّقل 

ب����ني امل���ح���اف���ظ���ات م����ن ن����ظ����ام )ال����ف����ردي 

عملهم،  طبيعة  ب�سبب  وذل��ك  وال��زوج��ي(، 

امل��ح��اك��م  اإىل  ال���و����س���ول  ول��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن 

ومتابعة �سري اإجراءات التقا�سي، مبينا اأن 

عمل  �ساعات  متديد  اأي�ساً  ت�سمن  القرار 

ال�ساعة  ب��ني  م��ا  لت�سبح  امل��ح��ام��اة  مكاتب 

الثامنة �سباحاً وحّتى ال�سابعة م�ساء.

كما اأ�سار املوجز الإعلمي اإىل اأن وزارة 

الإ�سلمّية  واملقّد�سات  وال�سوؤون  الأوق��اف 

ة  اخلا�سّ التعليمات  بتعميم  ال��ي��وم  ق��ام��ت 

ب��ف��ت��ح امل�����س��اج��د، والإج���������راءات ال��وق��ائ��ّي��ة 

وال�سحّية املطلوب اّتباعها، واآلّيات الرقابة 

يف  الأوق���اف  مديرّيات  على  تطبيقها  على 

لتطبيق  متهيداً  اململكة،  حمافظات  جميع 

ي��وم اجلمعة  م��ن  ب���دءاً  امل�ساجد  فتح  ق��رار 

املوافق للخام�س من حزيران املقبل.

اليوم  الكنائ�س  روؤ���س��اء  جمل�س  ق��ام  كما 

اأي�������س���ا ب��ت��ع��م��ي��م ال���ت���داب���ري الح�����رازّي�����ة 

اململكة،  يف  ال��ك��ن��ائ�����س  جل��م��ي��ع  وال��وق��ائ��ّي��ة 

مت��ا���س��ي��اً م���ع ق�����رار ف��ت��ح ال��ك��ن��ائ�����س ب����دءاً 

امل��واف��ق لل�سابع م��ن �سهر  الأح���د  ي��وم  م��ن 

حزيران املقبل.

عن  للمتناع  العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 

ال��ت��دخ��ني ال����ذي ي�����س��ادف ال���ي���وم احل���ادي 

ال�سحة  وزارة  اأك��دت  اأّي���ار،  من  والثلثني 

ح���ر����س���ه���ا ال���ك���ب���ري ع���ل���ى ح���م���اي���ة ���س��ّح��ة 

مبختلف  التدخني  خماطر  من  املواطنني 

فريو�س  انت�سار  ظّل  يف  خ�سو�ساً  اأ�سكاله، 

م�ساكل  اإىل  ال��ت��دخ��ني  ي����وؤّدي  اإذ  ك���ورون���ا، 

قد  التنّف�سي،  واجلهاز  الرئتني  يف  �سحّية 

ت�سهم يف انت�سار املر�س.

�سرورة  باملواطنني  ال���وزارة  تهيب  كما 

الب����ت����ع����اد ع����ن ال����ت����دخ����ني، خ�������س���و����س���اً يف 

العمل؛  ومواقع  والعاّمة  املغلقة  الأم��اك��ن 

وذلك ل�سمان �سلمتهم وحماية �سّحتهم، 

وم��ن��ع ت�����س��ارع ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى واحل���ّد من 

م�ساعفات املر�س.

االنباط-عمان

ع����رب ال�����س��ف��ري ال���ك���وي���ت���ي يف ع��م��ان 

لتعاون  تقديره  ع��ن  ال��دي��ح��اين  عزيز 

احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة يف ت�����س��ه��ي��ل ع��ودة 

الطلبة الكويتيني بعد جائحة كورونا.

وقال الديحاين خلل حفل اقامته 

ام�س  الأردن  ال��ك��وي��ت يف  دول���ة  ���س��ف��ارة 

الج���راءات  الأردن  ت�سهيل  اإن  الأح���د، 

امللحقة  وامل��ك��ات��ب  ال�����س��ف��ارة  عمل  اأم���ام 

ملمو�س،  ب�سكل 

ي��ن��م ع��ن ح��ر���س الإخ����وة يف الأردن 

ع���ل���ى ال���ع���لق���ة ال���ق���وي���ة ال���ت���ي ت��رب��ط 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني وي���ع���زز اأوا����س���ر 

بينهما. والتعاون  املحبة 

وج������اء الح���ت���ف���ال ل���ت���ك���رمي ج��م��ي��ع 

يف  املحليني  واملوظفني  الدبلوما�سيني 

العاملة حتت  الفنية  واملكاتب  ال�سفارة 

م��ظ��ل��ت��ه��ا ن��ظ��ري ج��ه��وده��م امل��ت�����س��اف��رة 

امل��ب��ذول��ة اإب���ان اأزم���ة ج��ائ��ح��ة )ك��ورون��ا 

امل�ستجد( وم�ساهمتهم الفاعلة باإجناح 

خطة اإجلء املواطنني الكويتيني.

واو���س��ح ال��دي��ح��اين ان ه��ذا امل��وق��ف 

البلدين  يف  التاريخ  �سي�سجله  الأخوي 

ل�����س��ف��ارة  امل��ن��ت�����س��ب��ون  ي���دخ���ر  مل  “اإذ 
الكويت اأية جهود لإمتام عملية اجلء 

ن��ح��و ث��لث��ة اآلف م��واط��ن ك��وي��ت��ي يف 

ف�����رة زم���ن���ي���ة ق�������س���رية ب���ال���رغ���م م��ن 

ال�ستثنائية. الظروف 

 وق����ام����ت احل���ك���وم���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة يف 

م��ن��ت�����س��ف ن���ي�������س���ان امل���ا����س���ي ب���اإج���لء 

دول  خمتلف  من  الكويتيني  املواطنني 

عرب  جويا  ج�سرا  اأقامت  حيث  العامل، 

اأكرث من 180 رحلة اأجلت خللها نحو 

اأكرب عملية  األف مواطن كويتي يف   30

الكويت بتاريخها. اإجلء �سهدتها 

االنباط-عمان

اخ���ُت���ت���م���ت ام�������س الح�����د يف اجل��ام��ع��ة 

“الفهر�سة  م���وؤمت���ر  اأع����م����ال  الأردن�����ي�����ة 

القد�س  حم��اك��م  ل�سجلت  الإل��ك��رون��ي��ة 

الوثائق  مركز  نظمه  ال��ذي  ال�سرعية”، 

واملخطوطات ودرا�سات بلد ال�سام ومركز 

حمدي منكو للبحوث العلمية، من خلل 

تقنية الت�سال املرئي “زووم«.

وه���دف امل��وؤمت��ر ال���ذي ج��اء ب��دع��م من 

“اأوفيد”،  ���س��ن��دوق  “اأوبك”  م��ن��ظ��م��ة 

“الفهر�سة  مب�������س���روع  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل 

القد�س  حم��اك��م  ل�سجلت  الإل��ك��رون��ي��ة 

�سجلت  م��ع��ط��ي��ات  وو����س���ع  ال�سرعية”، 

امل��ح��اك��م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ق��د���س يف وث��ائ��ق 

اإل����ك����رون����ي����ة، مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع ع�����س��ر 

وا�ستعادة  الرقمية،  وال�سبكات  املعلوماتية 

وت��رق��ي��م وحت��ل��ي��ل ال��وث��ائ��ق م���ن حمكمة 

ال���ق���د����س ال�����س��رع��ي��ة م���ن خ����لل خم��ت��رب 

م��رك��ز ال��وث��ائ��ق وامل��خ��ط��وط��ات؛ م��ا يعزز 

الو�سول اإىل ال�سجلت احلالية  وبالتايل 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذا اجل���زء م��ن ال��ت��اري��خ 

القادمة. للأجيال 

الدكتور  الفهر�سة  وقال مدير م�سروع 

جاء  امل�سروع  اإن  البخيت،  عدنان  حممد 

ل��ي��ح�����س��ن م����ن م�����س��ح ����س���ج���لت امل��ح��ك��م��ة 

وحت��ل��ي��ل حم��ت��وي��ات ك���ل ق�����س��ي��ة ف��ردي��ة، 

الإل��ك��رون��ي��ة  الأر����س���ف���ة  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال��وث��ائ��ق  م��رك��ز  يف  وحتميلها  لل�سجلت 

وامل��خ��ط��وط��ات ع��ل��ى ال���وي���ب ُت��ع��د خ��ط��وة 

على  مبنّية  والطلبة  الأكادمييني  ل�سالح 

اأ�سا�س علمي.

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

اليومية  على جوانب خمتلفة من احلياة 

من تاريخ ال�سجلت والوثائق يف املحاكم 

والط������لع ع��ل��ي��ه��ا وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 

الأبحاث.

للم�سروع  العلمية  امل�ست�سارة  وقدمت 

ال��دك��ت��ورة ع��ب��ري ال��ب��واب خ���لل امل��وؤمت��ر، 

املخطوطات  ت��رم��ي��م  ع��ن خم��ت��رب  ع��ر���س��ا 

وت���وث���ي���ق ����س���ج���لت ال���ق���د����س ال���ق���دمي���ة، 

ي�سكل  ال��ذي  املخترب  اأهمية  فيه  تناولت 

رافعة مهمة للحفاظ على املوروث العلمي 

وال��ث��ق��ايف امل��ق��روء يف م��رك��ز امل��خ��ط��وط��ات 

ودرا�سات بلد ال�سام يف اجلامعة.

اإجن��ازا  يعد  املخترب  اأن  ال��ب��واب  وبينت 

املخطوطات  و�سيانة  ترميم  يف  ح�ساريا 

وك���ت���ب ال����رح����ال����ة واخل�����رائ�����ط وال�������س���ري 

ال��ت��اري��خ��ي��ة وال�����ن�����ادرة، وي��ت��ب��ع امل��ع��اي��ري 

الدولية ملوؤ�س�سات الرميم العاملية بتقنية 

م��ت��ط��ورة م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأ���س��ال��ة 

للمخطوطة. التاريخية  والقيمة 

 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة شفاء

الديحاني :هذا الموقف األخوي سيسجله التاريخ في البلدين

 اختتام مؤتمر الفهرسة اإللكترونية لسجالت 
محاكم القدس الشرعية

املحلي

الدفاع المدني: 3598 حالة إسعاف 
و320 حريقا خالل 24 ساعة

 الزراعة تعلن فتح باب الشراء 
لمحصولي القمح والشعير المحلي

 بلدية إربد تستكمل مشروع إعادة 
تأهيل شارع إسالم أباد

االنباط-عمان

ت���ع���ام���ل���ت ك���������وادر ال������دف������اع امل�����دين 

خ���لل ال�����24 ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة م��ع 3598 

حريقا  و320  خمتلفة،  اإ�سعافية  حالة 

مل��ح��ا���س��ي��ل زراع���ي���ة واأ����س���ج���ار ح��رج��ي��ة 

وم���ث���م���رة واع�������س���اب ج���اف���ة اأت������ت ع��ل��ى 

م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة م��ن الأرا����س���ي، وف��ق 

مديرية الأمن العام.

وق������ال ال���ن���اط���ق الإع�����لم�����ي ب��ا���س��م 

م��دي��ري��ة الأم�����ن ال���ع���ام يف ب��ي��ان ام�����س 

الأح���د، اإن��ه مت اإج���راء ال��لزم للحالت 

ال��ت��ي مت ا���س��ع��اف��ه��ا وت���اأم���ني و���س��ول��ه��م 

تعقيم  اإىل  بالإ�سافة  امل�ست�سفيات،  اإىل 

وتطهري 281 مركبة ومن�ساأة وموقع يف 

خمتلف املحافظات، خا�سة على املعابر 

احلدودية ومواقع احلجر ال�سحي من 

خلل فريق املواد اخلطرة. وا�ساف انه 

مت التعامل اي�سا بال�سرعة اللزمة مع 

احلرائق التي اندلعت.

االنباط-عمان

تاأكيدا على دعم احلكومة للمزارعني 

ومتا�سيا مع �سيا�سات احلكومة الرامية 

املزارعني على زيادة م�ساحات  لت�سجيع 

الزراعة ملح�سويل القمح وال�سعري فقد 

امل�سي يف  ع��ل��ى   ال����وزراء  واف���ق جمل�س 

وباأ�سعار  املحلي  وال�سعري  القمح  �سراء 

مدعومه وتف�سيلية .

����س���ال���ح اخل���راب�������س���ة  د.  ب����ني  ح���ي���ث 

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

احل��ك��وم��ة واف���ق���ت ع��ل��ى ����س���راء ال��ق��م��ح 

تف�سيلية  وب��اأ���س��ع��ار  امل��ح��ل��ي  وال�����س��ع��ري 

ح��ي��ث عني    2020/ 5/ 31 م��ن  اع��ت��ب��ارا 

�سعر ال�سراء للقمح البذار ب450 دينار 

/طن ... وال�سعري البذار ب370 دينار / 

طن.. وقمح مواين ب370 دينار /طن.. 

وال�سعري العلفي ب 320 دينار /طن.

اأن احلكومة وافقت  وقال اخلراب�سة 

ع��ل��ى ب����دء ع��م��ل��ي��ة ال�������س���راء مل��ح�����س��ويل 

ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري م���ن اإن����ت����اج امل��و���س��م 

وف���ق  وذل�����ك   2020/  2019 ال����زراع����ي 

ال�سناعة  وزارة  ل��دى  امل��ف��ت��وح  الجت���ار 

والتجارة و بالتن�سيق مع وزارة الزراعة 

به  كما هو معمول  التعاونية  واملوؤ�س�سة 

من �سنوات.

وب��ني اخل��راب�����س��ة ان��ه ق��د مت ت�سكيل  

املحلية  احلبوب  ل�سراء  مركزية  جلنة 

ال����زراع����ة  وزارة  ع�����ام  ام�����ني  ب���رئ���ا����س���ة 

الزراعة  وزارة  من  مندوبني  وع�سوية 

ووزارة  والتموين  والتجارة  وال�سناعة 

املالية وديوان املحا�سبة .

ال���غ���اي���ة م��ن  واك������د اخل���راب�������س���ة ان 

�����س����راء  احل����ك����وم����ي����ة يف  الج���������������راءات 

ه�����ذه امل���ح���ا����س���ي���ل ب���اأ����س���ع���ار م��دع��وم��ة 

يف  التو�سع  دع��م  على  تعمل  وتغ�سيلة 

اجلدوى  ذات  ال�سراتيجية  الزراعات 

والث��ر  امل�سافة   والقيمة  القت�سادية 

ال��ق��وم��ي واهمها  ال��دخ��ل  الي��ج��اب��ي يف 

القمح وال�سعري

االنباط- اإربد

ب��ا���س��رت ب��ل��دي��ة اإرب���د ال��ك��ربى ام�س 

تاأهيل  اإع���ادة  ا�ستكمال  اأع��م��ال  الأح���د، 

به  العمل  بداأت  الذي  اأباد  اإ�سلم  �سارع 

قبل جائحة كورونا.

واأكد رئي�س البلدية املهند�س ح�سني 

خ��لل  �سحفي  ت�سريح  يف  ه��اين  ب��ن��ي 

ام�س،  امل�����س��روع  يف  العمل  �سري  تفقده 

اأهمية اجن��از ه��ذا امل�����س��روع ك��ون��ه اأح��د 

اأهم ال�سوارع يف املدينة ويخدم مناطق 

حتى  �سرقا  البيا�سة  دوار  م��ن  ممتدة 

التطوير احل�سري غربا.

امل�����س��روع  ب��ن��ي ه���اين اىل ان  وا����س���ار 

�سي�سهم يف منع تكرار الفي�سانات التي 

موا�سم  طوال  ال�سارع  منها  يعاين  كان 

البنية  ت��ردي  نتيجة  ال�سابقة،  ال�ستاء 

ت�سريف  �سبكات  وجود  وعدم  التحتية 

م���ي���اه م��ث��ال��ي��ة ف���ي���ه، م��ب��ي��ن��ا ان اجن���از 

امل�سروع بالكامل �سيتم خلل ال�سابيع 

املقبلة. القليلة 

م����ن ج���ه���ت���ه اأو������س�����ح م����دي����ر دائ�����رة 

ال���ب���ل���دي���ة  ال���ه���ن���د����س���ي���ة يف  الأ������س�����غ�����ال 

يف  العمل  اأن  عبابنة  حممد  املهند�س 

دخول  ب�سبب  اأ�سهر  لعدة  تاأخر  ال�سارع 

اإج��راءات  من  ت��له  وم��ا  ال�ستاء،  ف�سل 

اتخذتها احلكومة للتعامل مع جائحة 

اإغلقات وحظر  كورونا، وما جنم من 

وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل��دوائ��ر  وتعطيل  جت���ول 

الر�سمية.

با�سرت  البلدية  اأن  العبابنة  واأك���د 

اأعمال  با�ستكمال  ال��ي��وم،  �سباح  ومنذ 

لل�سارع  النهائية  الإ�سفلتية  اخللطة 

ال����ذي ي��ع��د واح�����داً م��ن اأه����م ال�����س��وارع 

احليوية يف املدينة وي�سكل حداً فا�سًل 

بني منطقتي بيت را�س والن�سر.

التاأهيل  اإع���ادة  م�سروع  اإن  واأ���س��اف 

تاأ�سي�سية  طبقات  اإن�����س��اء  اأي�����س��اً  �سمل 

الإ�سفلتية  باخللطة  فرده  قبل  لل�سارع 

اليوم  بها  العمل  بو�سر  التي  ال�ساخنة 

ل��ي��اأت��ي م�����س��روع اإع����ادة ت��اأه��ي��ل ال�����س��ارع 

متكامل.

االثنني  2020/06/1
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 االنباط-عمان

زك����������ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال������ع������ام������ة مل����ن����ت����دى 

 ، االح���������د،  االردين  اال�����س����رات����ي����ج����ي����ات 

ع����ب����داالإل����ه اخل���ط���ي���ب ل���رئ���ا����س���ة ال��ه��ي��ئ��ة 

الإداري�������ة ل��ل��م��ن��ت��دى ع���ن ف��ئ��ة ال��ع�����ض��وي��ة 

الفردية.

املنتدى  يف  الكبرية  املن�ض�آت  فئة  ومثل 

اأمي������ن ح���ت���اح���ت ع����ن ����س���رك���ة ال���ك���رب���ون���ات 

اأرابتك  الأردنية، وب�ضر جردانة عن �ضركة 

ف�ين  جمموعة  ع��ن  نقل  غ�ض�ن  ج��ردان��ة، 

ال�����ض��ح��ي��ة ال��ق���ب�����ض��ة، اأمي����ن م���زاه���رة عن 

للكومبيوتر،  ال��ف��ن��ي��ة  اخل���دم����ت  و���ض��رك��ة 

و�ضمر عبيد عن �ضركة اإرن�ضت ويونغ.

الع�مة  ال��ه��ي��ئ��ة  اج��ت��م���ع  ك��م��� مت خ���ال 

ال����ع�����دي ع����ر ت��ق��ن��ي��ة الت�������ض����ل امل���رئ���ي، 

ب�لتع�ون  للق�نون  ال�ضند  جمموعة  تزكية 

ندمي  وميثله�  ���ض��ذرلن��د  اإبفري�ضيدز  م��ع 

قعوار،  كرمي  للط�قة  قعوار  �ضركة  كي�يل، 

وعن فئة املن�ض�آت ال�ضغرية؛ �ضركة عم�وي 

وت���ك���روري ل��ا���ض��ت�����ض���رات حم��م��د ع��م���وي، 

املتو�ضطة. املن�ض�آت  وجميعهم ميثلون فئة 

اجل��دي��دة  الإداري�����ة  الهيئة  ع��ق��دت  ك��م��� 

اجتم�عه� الأول برئ��ضة اخلطيب حيث مت 

اأمين  للرئي�س،  ن�ئب�َ  قعوار  كرمي  انتخ�ب 

كي�يل  ون���دمي  لل�ضندوق،  اأم��ي��ن���ً  م��زاه��رة 

لل�ضر. اأمين�ً 

الهيئة  ان��ت��خ���ب���ت  ان  اخل��ط��ي��ب،  وق����ل 

ظ��روف  ظ��ل  ت���أت��ي يف  للمنتدى،  الإداري����ة 

الأردين،  القت�ض�د  على  كبرية  وحت��دي���ت 

وال���ت���ي ���ض��ت�����ض���ع��ف م�������ض���وؤول���ي���ة امل��ن��ت��دى 

وهيئته الإدارية يف اإجراء درا�ض�ت واأبح�ث 

ال��ت��ع���يف  م���ن  الأردين  الق���ت�������ض����د  مت��ك��ن 

وا����ض���ت���ع����دة ال��������دورة الإن���ت����ج���ي���ة جل��م��ي��ع 

القت�ض�دية. القط�ع�ت 

املنتدى �ضيعمل بك�مل ط�ق�ته  ان  واأكد 

ل��ل��ت��وا���ض��ل م��ع احل��ك��وم��ة واإي�����ض���ل وجهة 

ن���ظ���ر ال���ق���ط����ع اخل��������س وال��ت�����ض��ب��ي��ك م��ع 

التحدي�ت  لتخطي  العاقة  ذات  اجله�ت 

ال���ت���ي األ����ق����ت ب���ه���� ج����ئ���ح���ة ك����ورون����� ع��ل��ى 

الق��ت�����ض���د ال��وط��ن��ي، وب���ه���دف خ��ل��ق بيئة 

حمفزة لاأعم�ل يف الأردن.

 االنباط-عمان

ق�ل البنك املركزي الردين ان البنوك 

الردنية تلقت حتى ت�ريخ 28 اي�ر احل�يل، 

4088 طلب� لا�ضتف�دة من “برن�مج البنك 

واملتو�ضطة”،  ال�ضغرية  ال�ضرك�ت  لدعم 

470 مليون دين�ر. بقيمة بلغت 

واو�ضح البنك يف بي�ن الأحد، انه متت 

املوافقة، حتى الن، على2341 طلب�ً بقيمة 

3ر57  ن�����ض��ب��ت��ه  م����  اأي  دي���ن����ر  م��ل��ي��ون   233

مبين�  امل��ق��دم��ة،  الطلب�ت  ع��دد  م��ن  ب�ملئة 

وفق�ً  املتبقية  الطلب�ت  درا�ضة  يجري  انه 

املحددة للرن�مج. للمع�يري 

ه���ذا  اط����ل����ق  ان�����ه  اإىل  ال���ب���ن���ك  وا������ض������ر 

500 مليون دين�ر، امي�ن�  الرن�مج بقيمة 

واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ال�����ض��رك���ت  ب�همية 

على  منه  وحر�ض�  الوطني،  القت�ض�د  يف 

وم�ض�عدته�  ودميومته�  عمله�  ا�ضتدامة 

ال��ت��ي فر�ضته�  ال��ت��ح��دي���ت  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

النفق�ت  تغطية  ومنه�  ك��ورون���،  ج�ئحة 

العمل  فر�س  على  واحل��ف���ظ  الت�ضغيلية، 

الق�ئمة.

املت�بعة  على  حر�ضه  اإىل  البنك  ولفت 

من  وال��ت��ح��ق��ق  ال��رن���م��ج  لأداء  امل�ضتمرة 

املن�ضودة  مدى قدرته على حتقيق غ�ي�ته 

بكف�ءة  امل�ضتهدفة  الفئ�ت  اإىل  والو�ضول 

وفع�لية.

ال���ق���رو����س  ق��ي��م��ة  وب�����ن ان م��ت��و���ض��ط 

األ���ف  5ر99  ب��ل��غ��ت ح����وايل  امل���واف���ق ع��ل��ي��ه��� 

قيمة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   73 اأن  م��و���ض��ح���  دي���ن����ر، 

األف   250 القرو�س املوافق عليه� تقل عن 

ال��ق��رو���س  ا���ض��ت��ح��وذت قيمة  دي��ن���ر، ح��ي��ث 

التي مت املوافقة عليه� لقل من 25 الفا ما 

القرو�س،  اجم�يل  ب�ملئة من  56ر3  ن�ضبته 

ون�ضبة القرو�س من 25 األف اإىل 100 األف 

القرو�س من  ون�ضبة   ، ب�ملئة  41ر25  دينار 

100 األف اإىل 250 الف دين�ر، 81ر43 باملئة 

من  العلى  القرو�س  ن�ضبة  ك�نت  حن  يف 

250 الفا 222ر27 باملئة .

وف���ي���م���� ي��ت��ع��ل��ق ب����ل���ت���وزي���ع ال��ق��ط���ع��ي 

الرن�مج،  �ضمن  عليه�  املوافق  للقرو�س 

ق���ط����ع جت������رة اجل��م��ل��ة  اأن  ال���ب���ي����ن  اف������د 

من  باملئة  ن�ضبته6ر34  م�  تلقى  والتجزئة 

عليه�، تاه قط�ع  املوافق  القرو�س  قيمة 

باملئة،  5ر20  بن�ضبة  التحويلية  ال�ضن�ع�ت 

ثم قط�ع التعليم مب� ن�ضبته7ر7 باملئة.

ال���ق���رو����س  ق��ي��م��ة  ان  امل�����رك�����زي  وب�����ن 

املقدمة �ضمن الرن�مج لتغطية الرواتب 

باملئة   50 ن�ضبته  بلغت م�  الع�ملن  واجور 

وبقيمة  املوافق عليه�،  الطلب�ت  من قيمة 

116 م��ل��ي��ون دي���ن����ر، ومب���� ي��خ��دم  ت���ق����رب 

043ر52 الف ع�مل على راأ�س عمله.

ق���دم  امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  اأن  اإىل  ي�������ض����ر 

هذا  نط�ق  خ���رج  اأخ��رى  ت�ضهيات  اأي�ض�ً 

9ر26 م��ل��ي��ون دي��ن���ر مت  ال��رن���م��ج مب��ب��ل��غ 

املي�ضر  منحه� من خال برن�مج التمويل 

امل���ق���ّدم م���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ل��ل��ق��ط���ع���ت 

ملي�ر  2ر1  حجمه  وال��ب���ل��غ  الق��ت�����ض���دي��ة 

���ض���ه��م��ت ب��ت��وف��ري روات�����ب ل��ن��ح��و 26 األ���ف 

ع����م���ل، وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ جم��م��وع ال���روات���ب 

9ر141 م��ل��ي��ون دي��ن���ر ���ض���ه��م��ت يف  ح���وايل 

خدمة حوايل 78043الف ع�مل على را�س 

املي�ضر  التمويل  برن�مج  ب�ن  علم�ً  عملهم، 

امل���ق���ّدم م���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ل��ل��ق��ط���ع���ت 

ملي�ر  2ر1  حجمه  وال��ب���ل��غ  الق��ت�����ض���دي��ة 

ق�����د �����ض�����ه����م ح����ت����ى ت�����ري����خ����ه يف مت���وي���ل 

نحو  بلغت  م���ل��ي��ة  بقيمة  1215م�����ض��روع���ً 

ب��خ��ل��ق نحو  ���ض���ه��م��ت  860 م��ل��ي��ون دي���ن����ر، 

خمتلف  يف  ج��دي��دة  عمل  فر�ضة  األ���ف   12

اململكة. حم�فظ�ت 

 االنباط-عمان

اأغلقت بور�ضة عم�ن الأحد، بتداول 7ر6 

�ضفقة،   1627 ع��ل��ى  م��وزع��ة  ���ض��ه��م،  م��ل��ي��ون 

مليون  4ر4  بلغت  اإجم�لية  ت��داولت  بقيمة 

دينار.

النقطة  اىل  ال��ب��ور���ض��ة  م��وؤ���ض��ر  وارت��ف��ع 

37ر1 ب�ملئة مق�رنة مع اإغاق  1643 بن�ضبة 

ال�ض�بقة. اجلل�ضة 

لل�ضرك�ت  الإغاق  اأ�ضع�ر  مق�رنة  ولدى 

���س��رك��ة   28 اأن  ت��ب��ن  اأ���ض��ه��م��ه���،  امل���ت���داول���ة 

بينم�  اأ�ضهمه�،  اأ�ضع�ر  يف  انخف��ض�  اأظهرت 

وا�ضتقرت  �ضركة،   32 اأ�ضهم  اأ�ضع�ر  ارتفعت 

اأ�ضع�ر اأ�ضهم 19 �ضركة اخرى.

الخطيب رئيسًا لمنتدى 
االستراتيجيات األردني

المركزي يوافق على طلبات قروض 
بقيمة 233 مليون دينار لدعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة

بورصة عمان تغلق تعامالته
ا على ارتفاع

 االثنني   1 /  6  / 2020 

االنباط-عمان

وال�ضينية  الأردنية  احلكومت�ن  وقعت 

وال���ض��ت��ام  الت�ضليم  ���ض��ه���دة  على  الأح���د، 

اخل��������ض���ة ب��ت��ق��دمي احل���ك���وم���ة ال�����ض��ي��ن��ي��ة 

الوق�ئية  الطبية  امل�ضتلزم�ت  من  �ضحنة 

مل��ك���ف��ح��ة ف���ريو����س ك����ورون�����، مب���� ق��ي��م��ت��ه 

األ��ف   750( ���ض��ي��ن��ي  ي����وان  م��ل��ي��ون  280ر5 

دولر اأمريكي

ووق���ع الت��ف���ق��ي��ة ن��ي���ب��ة ع��ن احل��ك��وم��ة 

الأردن�����ي�����ة، وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع����ون 

ال����دويل ال��دك��ت��ور و���ض���م ال��رب�����ض��ي، وع��ن 

اجل����ن���ب ال�����ض��ي��ن��ي ال�����ض��ف��ري ال�����ض��ي��ن��ي يف 

عم�ن ب�ن وي ف�نغ.

ب��ي���ن  يف  ال���ت���خ���ط���ي���ط  وزارة  وق�����ل����ت 

اإط�����ر  ت����أت���ي يف  الت���ف����ق���ي���ة  اإن  ���ض��ح��ف��ي، 

ال��ت��وا���ض��ل وال��ت��ن�����ض��ي��ق امل�����ض��ت��م��ر م���ن قبل 

مع  ال����دويل  وال��ت��ع���ون  التخطيط  وزارة 

ال�����دول امل���ن��ح��ة وال�����ض��دي��ق��ة وم��ن��ظ��م���ت 

احلكومية  اجلهود  لدعم  املتحدة،  الأمم 

الرامية لتوفري املزيد من الدعم لاأردن 

ملك�فحة فريو�س كورون�.

ال��رب�����ض��ي ع���ن �ضكر  ال����وزي����ر  واأع������رب 

ال�ضينية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  الأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة 

التي  ال��ط��ب��ي��ة  الإم������دادات  ع��ل��ى  ال�ضعبية 

ق��دم��ت��ه��� ل��ل��ق��ط���ع ال�����ض��ح��ي يف امل��م��ل��ك��ة م� 

ملك�فحة  الأردن  جهود  تعزيز  يف  �ضي�ضهم 

الفريو�س.

لك�ضف  اختب�ر  �ضرائح  ال��دع��م  وي�ضمل 

ف��ريو���س ك���ورون���� امل�����ض��ت��ج��د )ب���ي ���ض��ي اآر( 

طبية  وكم�م�ت  واق��ي��ة،  واأقنعة  وماب�س 

اجل��راح��ة،  اأق�����ض���م  يف  ت�ضتخدم  وج��راح��ي��ة 

ب�لأ�ضعة  بعد  عن  احل��رارة  قي��س  واأجهزة 

حت���ت احل����م����راء، ون����ظ�����رات ط��ب��ي��ة ل��ع��زل 

العيون، ب�لإ�ض�فة اىل قف�زات جراحية.

واأك������د ال��رب�����ض��ي اأه���م���ي���ة ه����ذا ال��دع��م 

منظمة  ب���روت���وك���ول  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال��ط��ب��ي 

تكثيف  على  تعتمد  التي  الع�ملية  ال�ضحة 

ن�جحة  ك��ضرتاتيجية  الفحو�ض�ت  اإجراء 

الوزارة  ان  الوب�ء، م�ضريا اىل  انت�ض�ر  ملنع 

الدول  مع  والتن�ضيق  ب�لتوا�ضل  �ضت�ضتمر 

واجله�ت امل�نحة لتوفري مزيد من الدعم 

لاأردن ملك�فحة هذا الوب�ء.

وا�ض�ف ان امل�ض�عدات ال�ضينية لاأردن 

قطعة  اآالف   10 تت�ضمن،  ال��وب���ء  ملك�فحة 

األ��ف  و60  ال��واق��ي��ة،  الطبية  امل��اب�����س  م��ن 

كم�مة، و10 اآلف نظ�رة واقية، و10 اآالف 

القف�زات، و200 مقي��س احلرارة  زوج من 

األ��ف  و20  احل��م��راء،  حت��ت  ب�لأ�ضعة  يعمل 

اختب�ر. �ضريحة 

واأ�����ض�����د ال���وزي���ر ب���ل��ع��اق���ت ال��ث��ن���ئ��ي��ة 

املتميزة بن الأردن وال�ضن، التي حر�ضت 

على  ال�ضديقن  البلدين  قي�دتي  من  كل 

ال�ضن  تعتر  حيث  ومتتينه�،  تدعيمه� 

التنموية  اجلهود  يف  مهم�ً  وداعم�ً  �ضريك�ً 

يف امل��م��ل��ك��ة، و���ض���ه��م��ت خ����ال ال�����ض��ن��وات 

امل������ض��ي��ة ب��ت��م��وي��ل ال��ع��دي��د م���ن امل�����ض���ري��ع 

التنموية ذات الأولوية للحكومة الردنية 

يف ع�����دة ق���ط����ع����ت ح���ي���وي���ة، ب����لإ����ض����ف���ة 

ل���ل���وزارات  اأج���ه���زة وم���ع���دات  ت��ق��دمي  اإىل 

واملوؤ�ض�ض�ت احلكومية، من �ضمنه� معدات 

اأمنية واأجهزة دف�ع مدين.

م���ن ج���ن��ب��ه، ا����ض����د ال�����ض��ف��ري ال�����ض��ي��ن��ي 

عبداهلل  امللك  جلالة  احلكيمة  ب�لقي�دة 

ال���ث����ين ومب���وق���ف احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة يف 

تع�مله� مع الوب�ء، حيث و�ضعت م�ضلحة 

اأع��رب  كم�  اأولوي�ته�،  مقدمة  يف  ال�ضعب 

ع����ن ال�����ت�����زام ح���ك���وم���ت���ه ب���ت���وف���ري ب���رام���ج 

امل�لية والفنية لاأردن يف  املختلفة  الدعم 

امل�ضرتك،  الهتم�م  ذات  املج�لت  خمتلف 

ال��ع��اق���ت  وت��ع��زي��ز  ت��ر���ض��ي��خ  ي�ضهم يف  م��� 

والتي  ال�ضديقن  البلدين  بن  الثن�ئية 

ت�سهد تطورا متزايدا.

االنباط-عمان

اإدارة ال�ضركة الأردنية  اأعلن رئي�س جمل�س 

بدير،  علي  حممد  عثم�ن  ال�ضوئية  لاألي�ف 

ت��ع��ي��ن امل��ه��ن��د���س ���ض���م��ي غ����زي ج����ّرار رئ��ي�����ض���ً 

ر�ضمي�ً  ن�ض�طه�  ب��داأت  التي  لل�ضركة  تنفيذي�ً 

 40 براأ�ضم�ل  امل��ضي  ال��ع���م  الأول  ت�ضرين  يف 

م��ل��ي��ون دي��ن���ر، وذل���ك اع��ت��ب���راً م��ن الأول من 

املقبل. حزيران 

دائ��رة  رئي�س  من�ضب  �ض�بق�ً  ج���ّرار  و�ضغل 

وم�ض�عداً  املوؤ�ض�ضية  وال�ضوؤون  الب�ضرية  املوارد 

ل��ل��م��دي��ر ال���ع����م يف ���ض��رك��ة اأم���ن���ي���ة ل��ل��ه��وات��ف 

�ضه�دتي  وي��ح��م��ل   ،2004 ال��ع���م  م��ن��ذ  املتنقلة 

اأنظمة  هند�ضة  يف  وامل�ج�ضتري  البك�لوريو�س 

الكمبيوتر من ج�معتي “كينت” و “ويلز” يف 

املتحدة. اململكة 

ال�����ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  واأع�������رب 

ب���أن  ثقته  ع��ن  ال�ضوئية،  ل��األ��ي���ف  الأردن���ي���ة 

�ضي�ضتثمر موؤهاته وخراته املتنوعة  “جرار 
يف قي�دة فريق العمل بنج�ح، ومتكن ال�ضركة 

اأن�ضئت  التي  الطموحة  الأه��داف  حتقيق  من 

خ�رطة  تغيري  �ض�أنه�  م��ن  وال��ت��ي  اأج��ل��ه���،  م��ن 

الإنرتنت والربط الرقمي يف الأردن«.

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  هن�أ  ج�نبه،  من 

رئي�ض�ً  بتعيينه  ج����ّرار  ���ض��ط���رة،  زي����د  اأم��ن��ي��ة، 

ب�أن  اأمله  عن  معرب�  الألي�ف،  ل�ضركة  تنفيذي�ً 

يف  ت�ضهم  م��ت��ط��ورة  خ��دم���ت  �ضتقدم  ال�����ض��رك��ة 

املعلوم�ت  وتكنولوجي�  الت�ض�لت  عجلة  دفع 

اىل الأم�م.

ال�����ض��رك��ة الأردن���ي���ة ل��األ��ي���ف  اأن  اإىل  ي�����ض���ر 

ال�������ض���وئ���ي���ة، ه�����ي ا����ض���ت���ث���م����ر م�������ض���رتك ب��ن 

م�ض�همة  بن�ضبة  الأردن���ي���ة  ال��ك��ه��رب���ء  ���ض��رك��ة 

ب��امل��ئ��ة،   49 بن�ضبة  اأم��ن��ي��ة  و���ض��رك��ة  ب���مل��ئ��ة،   51

الأردن  ن��وع��ه��� يف  م��ن  الأوىل  ال�����ض��رك��ة  وُت��ع��د 

ت��وف��ري بنية  وامل��ن��ط��ق��ة، وت��ت��م��ث��ل غ���ي���ت��ه��� يف 

حت��ت��ي��ة ج���دي���دة ل��ات�����ض���لت ع���ر م���د �ضبكة 

األي�ف �ضوئية ُمعّلقة )ف�ير( يف من�طق عمل 

ربط  اإىل  ب�لإ�ض�فة  الأردنية،  الكهرب�ء  �ضركة 

العدادات الذكية ومكون�ت ال�ضبكة الكهرب�ئية 

امل��م��ل��وك��ة ل�����ض��رك��ة ال��ك��ه��رب���ء الأردن����ي����ة، كم� 

���ض��ت��ق��دم خ���دم����ت الإن���رتن���ت ف���ئ��ق��ة ال�����ض��رع��ة 

ب�جلملة ل�ضرك�ت الت�ض�لت ومزودي خدم�ت

 االنباط-عمان

النفطية  امل�ضتق�ت  ت�ضعري  جلنة  قررت 

الأح��د  املعدنية  وال��روة  الط�قة  وزارة  يف 

خال   90 اأوك��ت���ن  البنزين  بيع  �ضعر  رف��ع 

لي�ضبح  فل�ض�   50 مب��ق��دار  ح��زي��ران  �ضهر 

للرت،  فل�ض�   550 ب��دًل من  للرت  فل�س   600

فل�ض�   55 مب��ق��دار   95 اأوك���ت����ن  وال��ب��ن��زي��ن 

لي�ضبح 820 فل�ض� للرت بدل من 765 فل�ض� 

للرت.

ال��دي��زل  �ضعر  رف���ع  اللجنة  ق���ررت  ك��م��� 

 410 لي�ضبح  للرت  فل�ض�   15 والك�ز مبقدار 

ف��ل�����ض���ت ل��ل��رت ب���دل م��ن 395 ف��ل�����ض��� ل��ل��رت، 

 7 �ضعر  الغ�ز عند  اأ�ضطوانة  �ضعر  بقي  كم� 

دنانري/ اأ�سطوانة .

ج�������ء ذل������ك خ������ال اج����ت����م�����ع ال��ل��ج��ن��ة 

اأ�ضع�ر  لتحديد  اليوم  عقد  الذي  ال�ضهري 

من  للفرتة  حملي�  النفطية  امل�ضتق�ت  بيع 

1-30 حزيران الق�دم.

الأ�ضع�ر  ا�ضتعرا�س  مت  اللجنة  وح�ضب 

النفطية  وامل�ضتق�ت  اخل�م  للنفط  الع�ملية 

وم��ق���رن��ت��ه��� مبثياته�  اأي�����ر  ���ض��ه��ر  خ���ال 

ل�����ض��ه��ر ن��ي�����ض���ن امل��������ض���ي، ح���ي���ث اأظ���ه���رت 

م��ع��دلت الأ���ض��ع���ر ال��ع���مل��ي��ة ارت��ف���ع��� على 

اأي�ر. اأ�ضع�ر امل�ضتق�ت النفطية خال �ضهر 

امل�ضتق�ت  ا�ضع�ر  ارتف�ع  “انعك�س  وق�لت 

ال��ن��ف��ط��ي��ة خ���ال ���ض��ه��ر اي�����ر ع��ل��ى اأ���ض��ع���ر 

نف�س  خ���ال  امل��ح��ل��ي��ة  النفطية  امل�����ض��ت��ق���ت 

بن�ضب متف�وتة«. الفرتة 

�ضعر خ�م  اأن معدل  ال���ض���رة اىل  جت��در 

ل��ل��رم��ي��ل  2ر19دولر  م���ن  ارت���ف���ع  ب���رن���ت 

دولرا   29 اىل  امل��������ض���ي  ن��ي�����ض���ن  ل�����ض��ه��ر 

للرميل يف �ضهر اأي�ر.

األردن يوقع اتفاقية مساعدات طبية مع الصين 
لمكافحة جائحة كورونا

جّرار رئيسًا تنفيذيًا لألردنية لأللياف الضوئية

رفع اسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران

3ر15% انخفاض العجز التجاري للربع األول من العام الحالي
 االنباط-عمان

الربع  خ��ال  ال��ت��ج���ري  العجز  انخف�س    

مليون  2ر1627  ليبلغ   ،2020 ع���م  م��ن  الأول 

بنف�س  مق�رنة  ب�ملئة  3ر15  ن�ضبته  م���  دي��ن���ر، 

الفرتة من ع�م 2019.

واأ�����ض�����رت دائ�����رة الح�������ض����ءات ال��ع���م��ة يف 

اخل�رجية  التج�رة  ح��ول  ال�ضهري  تقريره� 

قيمة  ارت���ف����ع  اإىل  الأح�����د،  ال���ي���وم  الردن  يف 

ال�ض�درات الكلية خال الربع الول من الع�م 

احل�يل بن�ضبة 3ر2 ب�ملئة، حيث بلغت 2ر1373 

مليون دين�ر مق�رنة يف ذات من الع�م امل��ضي.

وب���ح�������ض���ب ال����ت����ق����ري����ر، ارت����ف����ع����ت ق��ي��م��ة 

من  الأول  ال��رب��ع  خ��ال  الوطنية  ال�����ض���درات 

بلغت  حيث  ب�ملئة،  5ر7  بن�ضبة  احل���يل  ال��ع���م 

بنف�س  مق�رنة  دين�ر  مليون  3ر1193  ح��وايل 

انخف�ضت  حن  يف  امل��ضي،  الع�م  من  الفرتة 

قيمة املع�د ت�ضديره بن�ضبة 8ر22 ب�ملئة، حيث 

9ر178 مليون دين�ر خال الربع الول  بلغت 

م��ن ال��ع���م احل���يل مق�رنة ل��ذات ال��ف��رتة من 

امل��ضي. الع�م 

اأم� امل�ضتوردات، فقد بلغت قيمته� 4ر3000 

م��ل��ي��ون دي��ن���ر خ��ال ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع���م 

ب�ملئة، مق�رنة  1ر8  ن�ضبته  ب�نخف��س  احل�يل، 

بنف�س الفرتة من الع�م امل��ضي.

تغطية  ن�����ض��ب��ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����ض�����ر 

8ر45  بلغت  للم�ضتوردات  الكلية  ال�����ض���درات 

ب�ملئة خال الربع الأول من الع�م احل�يل، يف 

حن بلغت ن�ضبة التغطية1ر41 ب�ملئة، مق�رنة 

ب��ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن ال���ع����م امل������ض��ي ب���رت��ف���ع 

مقداره7ر4 نقطة مئوية.

ام� على ال�ضعيد ال�ضهري فقد بلغت قيمة 

ل�������اأردن4ر340 مليون  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ض���درات 

مق�بل6ر385  امل��ضي  اآذار  �ضهر  خ��ال  دين�ر 

م��ل��ي��ون دي��ن���ر خ���ال ال�����ض��ه��ر ذات���ه م��ن ال��ع���م 

انخف��س مقداره7ر11  اإىل  ي�ضري  م�  امل��ضي، 

باملئة.

التج�ري  امل��ي��زان  يف  العجز  اأن  اإىل  ي�ض�ر 

وقيمة  امل�����ض��ت��وردات  قيمة  ب��ن  ال��ف��رق  مي��ث��ل 

ال�ض�درات.



االنباط-وكاالت

اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات بان االحتالل ي�ستخدم �سيا�سة االعتقاالت كو�سيلة من  اأكد مركز 

و�سائل العقاب اجلماعي لل�سعب الفل�سطيني، ال�ستنزاف طاقاته وحتطيم ارادته، حيث ر�سد 1850 

حالة اعتقال منذ بداية العام اجلاري

لل�سعب  ب�سرى”  “ا�ستنزاف  عملية  اأ�سحت  االع��ت��ق��االت  ان  اىل  فل�سطني”  “اأ�سرى  واأ���س��ار 

الفل�سطيني وجزءا من حياته اليومية، حيث ال يكاد مي�سي يوم اإال وُت�سجل فيه حاالت اعتقاالت 

، ويتعر�ض جميع املعتقلني للتنكيل والتعذيب واالهانة

كافة  طالت  االعتقال  عمليات  باأن  الناطق االإعالمي للمركز الباحث “ريا�ض اال�سقر” قال 

وكبار  واملعاقني،  واملر�سى،  واملحررين،  والن�ساء  االأطفال  فيها  مبا  الفل�سطيني  املجتمع  �سرائح 

وق��ادة  الت�سريعي  املجل�ض  ون���واب  وال�سيادين،  واالإع��الم��ي��ني،  احلقوقيني،  والنا�سطني  ال�سن، 

الف�سائل وحتى ا�سحاب االحتياجات اخلا�سة

واأ�سار االأ�سقر اىل اأن حاالت االعتقال بني الن�ساء منذ بداية العام و�سلت اىل 48 حالة اعتقال 

بينهن قا�سرات ، فيما اعتقلت ال�سيدة “ �سهيلة اأبوبكر” 4 مرات متتالية وتعر�ست لتحقيق قا�سى، 

بينما و�سلت حاالت االعتقال بني االأطفال اىل 266 حالة بينهم قا�سرين ال تتجاوز اأعمارهم 10 

�سنوات فقط

كذلك ر�سد التقرير 8 حاالت اعتقال ل�سحفيني خالل اداء عملهم يف تغطيه جرائم االحتالل 

او بعد مداهمة منازلهم، بينما ارتقى اال�سري ال�سهيد “نور الربغوتي” خالل �سهر ني�سان املا�سي 

نتيجة االهمال الطبي املتعمد يف �سجن النقب ال�سحراوي

هذه  يف  ال�سديد  للخطر  الفل�سطينيني  حياة  يعر�ض  االعتقاالت  “االأ�سقر” ا�ستمرار  واعترب 

الظروف اال�ستثنائية يف ظل جائحه كورونا، حيث يتجاهل االحتالل اجراءات ال�سالمة والوقاية 

اىل  الفريو�ض  ت�سلل  امكانيه  من  الوقاية  �سبل  لالأ�سرى  يوفر  مل  وكذلك  االع��ت��ق��االت،  خ��الل 

بينما  العيون،  الرماد يف  لذر  ال�سكلية فقط  االج��راءات  تنفيذ بع�ض  ال�سجون، وعمد اىل  داخ��ل 

رف�ض ب�سكل قاطع اطالق �سراح الفائت االكرث ت�سرراً من هذه اجلائحة ، وهم الن�ساء واالطفال 

واملر�سى وكبار ال�سن

واأ�ساف االأ�سقر بان �سيا�سة االعتقاالت ورغم خطورتها على ال�سعب الفل�سطيني، اال انها ف�سلت 

يف اخ�ساعه وردعه وثنيه عن اال�ستمرار يف املقاومة للمطالبة بحقوقه ، وا�ستعاده مقد�ساته

 أسرى فلسطين: 1850 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

االنباط-وكاالت

تنذر  التي  ال�سعبي  الغ�سب  دائ��رة  ات�ساع  اإىل  ي�سري  مبا 

ملخططات  رف�سا  االح��ت��الل،  �سد  جديدة  انتفا�سة  بتفجر 

ال�سم التي تنوي حكومة بنيامني نتنياهو تنفيذها بعد �سهر، 

االأو���س��اع  ت�سهد  الغربية،  ال�سفة  م�ساحة  من   %30 لتطال 

امل��واج��ه��ات  يف  ت�ساعدا  ال�سفة  مناطق  ك��اف��ة  يف  امل��ي��دان��ي��ة 

عن  اأ�سفرت  التي  الفردية،  الفدائية  والعمليات  ال�سعبية، 

وقوع �سهداء وجرحى

ف��ل��م مت�����ض ���س��وى ���س��اع��ات ع��ل��ى ق��ي��ام جي�ض االح��ت��الل 

النبي  قرية  ق��رب  �سمارة،  ع��دن��ان  ف��ادي  ال�ساب  با�ستهداف 

�سالح، التابعة ملدينة رام اهلل، من خ��الل اإط��الق واب��ل من 

ترك  قيادته مركبته، حيث  خ��الل  احل��ي �سوبه  الر�سا�ض 

ينزف حتى فارق احلياة، بعد زعم االحتالل اأنه كان ينوي 

تنفيذ عملية ده�ض للجنود، حتى قام جنود االحتالل باإعدام 

ب��واب��ات امل�سجد االأق�سى،  اإح��دى  اإي��اد احل��الق، عند  ال�ساب 

بزعم اأي�سا اأنه كان يريد تنفيذ عملية طعن

وهو  ال�ساب  اأعدمت  القوات  تلك  اإن  عيان  �سهود  ويقول 

من ذوي االحتياجات اخلا�سة، قرب باب االأ�سباط يف البلدة 

القدمية من مدينة القد�ض املحتلة، حيث ترك ينزف ومنع 

اأي �سخ�ض من م�ساعدته واإ�سعافه، حتى فارق احلياة، وتخلل 

الرئي�سية  االأب����واب  ب��اإغ��الق  االح��ت��الل  جنود  قيام  العملية 

املوؤدية اإىل البلدة القدمية من القد�ض املحتلة، كما اقتحمت 

منزل ال�سهيد يف حي وادي اجلوز، بعد اأن ادعت با�ستباهها اأن 

ال�ساب كان يحمل م�سد�سا، حيث تبني لها فيما بعد اأنه مل 

يكن م�سلحا، وقالت اإنها فتحت حتقيقا

االإ�سرائيلي، م�ساء اجلمعة،  االحتالل  اأغلقت قوات  كما 

جميع مداخل حمافظة بيت حلم، جنوب ال�سفة الغربية، 

بعد اإعالنها اأن اأحد عنا�سرها اأ�سيب جراء ده�سه بوا�سطة 

دراجة نارية على حاجز االأنفاق غربي املدينة

منذ  وت��ريت��ه��ا  زادت  ال��ت��ي  ال�سعبية  امل��واج��ه��ات  وح��م��ل��ت 

نهاية االأ�سبوع املا�سي، وظلت وتريتها يف ت�ساعد مع بداية 

اإمكانية و�سول حالة  اإ���س��ارات قوية على  االأ�سبوع اجل��اري، 

الغ�سب ال�سعبي، املتوقع اأن تزداد مع اقرتاب تنفيذ خمطط 

الغربية،  ال�سفة  وا�سعة من  ملناطق  �سم حكومة االحتالل 

اإىل انتفا�سة غا�سبة

مواجهات  اندلعت  املا�سيان،  واجلمعة  اخلمي�ض  ويوما 

اأك��رث من نقطة متا�ض مع االح��ت��الل يف ال�سفة  �سعبية يف 

الغربية، ونزل املواطنون يف م�سريات غا�سبة �سمال وو�سط 

ال�سفة، واآخرون حاولوا الدخول لباحات امل�سجد االأق�سى، 

الأداء ال�سالة، وا�ستبكوا مع قوات االحتالل، التي ردت بعنف 

�سديد، م�ستخدمة الر�سا�ض احلي ما اأدى اإىل وقوع �سهداء 

وجرحى

وقد جرى اإح�ساء 39 نقطة مواجهة خالل اأيام االأ�سبوع 

عن  ال�سادر  باملواجهات،  اخلا�ض  التقرير  ور�سد  املا�سي، 

حركة حما�ض، يف ال�سفة الغربية، اندالع مواجهات يف خم�ض 

املا�سي،  ي��وم اخلمي�ض  ي��وم اجلمعة، وث���الث  ن��ق��اط مت��ا���ض 

توزعت على احلاجز ال�سمايل ملدينة قلقيلية، فيما اندلعت 

مواجهات يف بلدة تقوع يف جنوب بيت حلم، فيما اأح�سى يوم 

االأربعاء اندالع املواجهات يف �سبع نقاط، تخللها اإلقاء عبوات 

نا�سفة على مع�سكر االحتالل املقام على م�سجد بالل يف بيت 

نارية  ومفرقعات  حارقة  زج��اج��ات  �سبان  اأطلق  فيما  حل��م، 

على جنود االحتالل خالل مواجهات يف بلدة دير ا�ستيا يف 

�سلفيت، واندلعت مواجهات اأخرى يف عدة مناطق من بينها 

مواجهات يف القد�ض املحتلة

ان���دالع �ست م��واج��ه��ات �سعبية،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  كما ر�سد 

امل�ستوطنات  اإح��دى  اإلقاء زجاجات حارقة �سوب  بينها  من 

حجارة  واإل��ق��اء  ال�سفة،  �سمال  نابل�ض  مدينة  من  القريبة 

�سوب جنود االحتالل يف مناطق �سمال وو�سط ال�سفة، فيما 

�ست  االإث��ن��ني مبعدل  ي��وم  م�سابهة  ان���دالع مواجهات  ر�سد 

مواجهات، واالأحد خم�ض مواجهات، وال�سبت �ست مواجهات، 

ال�سفة  ج��ن��وب  تقع  مناطق  لت�سل  ال��دائ��رة  ات�سعت  حيث 

املا�سي  االإثنني  يوم  اإن  وق��ال  املحتلة،  القد�ض  الغربية، ويف 

�سهد تنفيذ عملية طعن قرب جبل املكرب يف القد�ض املحتلة، 

واأ�سيب على اإثرها م�ستوطن فيما اعتقل املنفذ وهو ال�ساب 

�سربي ب�سري

املواجهات  دائ��رة  وات�ساع  الفردية  العمليات  ه��ذه  وتعيد 

ال�سعبية للذاكرة، تلك االأحداث التي تفجرت يف اأكتوبر من 

العام 2015، حني انفجرت انتفا�سة القد�ض ، والتي ا�ستهرت 

العارمة،  ال�سعبية  وامل��واج��ه��ات  الفردية،  العمليات  بتنفيذ 

رف�سا ملخططات االحتالل اال�ستيطانية �سد املدينة املحتلة

الغ�سب  اإىل ت�سعيد حالة  الفل�سطينيون  يلجاأ  وبالعادة 

امل�سلحة،  �سمنها  ومن  الفردية،  العمليات  وكذلك  ال�سعبي 

هناك  حيث  اال�ستيطانية،  االح��ت��الل  اإج�����راءات  على  ك��رد 

مع  اأك��رب  ب�سكل  امليدانية  االأو���س��اع  بانفجار  قوية  توقعات 

اقرتاب تنفيذ خمطط ال�سم

وكانت حركة فتح اأعلنت اأنها �ست�سعد املقاومة ال�سعبية 

ال�ساملة، للرد على �سم اأي جزء من ال�سفة الغربية، معلنة 

اأنها لن تقبل مبخطط ال�سم وال ب� �سفقة القرن

حركة  اأب��رزه��ا  م��ن  ع���دة،  فل�سطينية  ف�سائل  دع��ت  كما 

مقدمتها  ويف  اأ�سكالها،  بكل  املقاومة  ت�سعيد  اإىل  حما�ض، 

املقاومة امل�سلحة ل�سد خمطط ال�سم االإ�سرائيلي

اأك��د ح��ازم قا�سم املتحدث با�سم حركة  ال�سياق،  ويف ه��ذا 

حما�ض اأن اإعدام جي�ض االحتالل للفل�سطينيني يدلل على 

اإجرام و�سادية قادة االحتالل ، وقال: هذه اجلرائم �ستكون 

دائما وقودا لثورة �سعبنا املقاتل التي لن تتوقف اإال برحيل 

عليها  �سعبنا  ورد  الفل�سطينية،  اأر���س��ن��ا  ك��ام��ل  ع��ن  املحتل 

�سيكون يف كل مرة فعال مقاوما جديدا وانتفا�سة متوا�سلة

واأ�سار اإىل اأن ال�سلوك االإرهابي لقادة االحتالل وتعط�سهم 

للدم الفل�سطيني يوؤكد حجم اجلرمية التي ترتكبها بع�ض 

اإىل  ، م�سريا  االأط���راف التي ت�سعى للتطبيع مع االحتالل 

اأن ا�ستمرار م�ساعي هذه االأطراف �سيحولها اإىل �سريكة مع 

املحتل يف اإراقة الدم الفل�سطيني

اإ�سعال  اإىل  فل�سطينية  ف�سائل  دع��ت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

االأر����ض حت��ت اأق���دام االح��ت��الل وت�سعيد امل��ق��اوم��ة وتفعيل 

الردود العقابية ، وقالت حركة اجلهاد االإ�سالمي اإن اجلرائم 

املتخاذلني  وج���وه  تلطخ  ع��ار  و�سمة  �ستبقى  االإ�سرائيلية 

واملتاآمرين واملطبعني، ولعنًة تطارد االحتالل وتالحقه يف 

كل مكان ، واأ�سافت منذرة: ف�سعبنا ومقاومتنا لن تدع هذه 

الدماء تذهب هدرا

ورئي�سها  االإ�سرائيلية  احلكومة  فتح  حركة  حملت  وق��د 

بنيامني نتنياهو �سخ�سياً امل�سوؤولية كاملة، عن جرمية اإعدام 

اإن  املواطن املقد�سي من ذوي االحتياجات اخلا�سة، وقالت 

ما قام به االحتالل ميثل جرمية حرب من الطراز االأول ، 

واإن من ارتكبها يجب اأن يقدم للعدالة يف حمكمة اجلنايات 

تنفذها  ال��ت��ي  املمنهجة  احلملة  اأن  اإىل  م�سرية  ال��دول��ي��ة، 

املحتلة  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  كافة  يف  االح��ت��الل  �سلطات 

وخا�سة يف القد�ض، تعترب متهيداً جلرمية ال�سم ، موؤكدة 

اأن ك��ل مم��ار���س��ات االح��ت��الل وج��رائ��م��ه ل��ن ت��ن��ال م��ن اإرادة 

ال�سعب الفل�سطيني ال�سلبة وال من اإ�سراره يف نيل حريته 

دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�سمتها  وا�ستقالله، وحقه يف 

القد�ض ال�سرقية املحتلة

ي�ستعد  اأن��ه  االإ�سرائيلي  اأعلن جي�ض االحتالل  واأن  �سبق 

خلو�ض مواجهة مع الفل�سطينيني، حال ال�سروع يف تنفيذ 

خمطط ال�سم، ونقل عن رئي�ض هيئة اأركان جي�ض االحتالل 

اأم��ام �سباط كبار:  اأفيف كوخايف قوله يف خطاب  اجل��رال 

ن�ستعد الإمكانية ت�سعيد االأو�ساع يف االأرا�سي الفل�سطينية، 

اإذا ما مت تطبيق ال�سيادة االإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية يف 

�سهر يوليو املقبل ، واأ�ساف كوخايف خماطبا ال�سباط: كونوا 

م�ستعدين، فالت�سعيد واقعي جدا

اأن اأعلن رئي�ض وزراء االحتالل بنيامني  وجاء ذلك بعد 

امل�ستوطنات  ���س��م  بعملية  �ست�سرع  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  نتنياهو 

يوليو  من  االأول  يف  املحتلة  الغربية  بال�سفة  االإ�سرائيلية 

املقبل

من   %30 اأمريكيا  املدعوم  االإ�سرائيلي  املخطط  ويلتهم 

عليها  تقام  التي  االأرا���س��ي  وه��ي  الغربية،  ال�سفة  اأرا���س��ي 

وتعمل  امليت،  البحر  و�سمال  االأغ��وار  امل�ستوطنات ومنطقة 

اأوا�سر املناطق الفل�سطينية، وحتولها  اخلطة على تقطيع 

اإىل كنتونات

 ارتفاع وتيرة المواجهات والعمليات الفردية ينذر ب«انتفاضة جديدة« ضد االحتالل رفضا لمخطط الضم

 وزير خارجية الصين يؤكد 
للمالكي وقوف بالده مع الحق 

الفلسطيني ومعارضة الضم

تورنتو تتظاهر احتجاجا على 
العنصرية في كندا وامريكا 

 اتحاد البلديات الفلسطينية يرفض خطط االحتالل 
بفتح قنوات ل»التعامل المباشر« لتجاوز دور السلطة

االنباط-وكاالت

تلقى وزير اخلارجية برام اهلل د. ريا�ض املالكي ر�سالة من نظريه ال�سيني 

االأُحادية  اإزاء اخلطة  ال�سديد  ال�سني  قلق  فيها على  اأك��د  يي،  الوزير واجن 

اجلانب ل�سم اأجزاء من االأرا�سي الفل�سطينية، وعلى رف�ض اجلانب ال�سيني 

لهذه اخلطة الأنها تخالف القانون الدويل وق��رارات جمل�ض االأمن الدويل 

ذات ال�سلة

واأو�سح الوزير ال�سيني اأن بالده حتث اجلانب االإ�سرائيلي على االإمتناع 

عن اإتخاذ اأية خطوة من �ساأنها ت�سعيد ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، كما 

حتث اأي�ساً الواليات املتحدة على اإتخاذ موقف م�سوؤول جتاه التاريخ وامل�سالح 

الطويلة االأجل لل�سعبني الفل�سطيني واالإ�سرائيلي

اأن اجلانب ال�سيني يدعم املقرتح الفل�سطيني  واأ�ساف الوزير واجن يي 

الذي جاء يف ر�سالة الوزير د.املالكي حول عقد موؤمتر دويل لل�سالم من اأجل 

توفري قوة دافعة الأزمة مفاو�سات ال�سالم

ويف ختام ر�سالته جدد الوزير ال�سيني موقف بالده الثابت يف دعم ق�سية 

ال�سعب الفل�سطيني العادلة ال�ستعادة حقوقه الوطنية امل�سروعة، ودعم اإقامة 

دولة فل�سطني امل�ستقلة ذات ال�سيادة الكاملة على حدود عام 67 وعا�سمتها 

القد�ض ال�سرقية، واأن ال�سني تقف �سفاً واحداً مع فل�سطني وجميع الدول 

املحبة لل�سالم يف العامل للحفاظ على حل الدولتني وقرارات االأمم املتحدة 

ذات ال�سلة ومبداأ االأر�ض مقابل ال�سالم، ومبادرة ال�سالم العربية وغريها من 

العودة  واأن ال�سني تدفع اجلانبني ل�سرعة  الدولية،  املرجعيات والتوافقات 

على هذا االأ�سا�ض اإىل امل�سار ال�سحيح املتمثل يف ت�سوية اخلالفات عرب احلوار 

والت�ساور على قدم امل�ساواة

االنباط-وكاالت

تظاهر اآالف االأ�سخا�ض يف مدينة تورونتو الكندية الإدانة اأعمال 

العنف التي تقوم بها ال�سرطة والعن�سرية يف الواليات املتحدة وكندا

الداكنة  الب�سرة  م��ن  ام����راأة  وف���اة  اأث���ر  على  التظاهرة  ونظمت 

االأربعاء يف تورونتو بعدما �سقطت من �سرفة تقع يف الطابق الرابع 

والع�سرين خالل عملية لل�سرطة يف ظروف ما زالت غام�سة

اأنحاء  جميع  يف  احل��ا���س��دة  التجمعات  م��ع  التظاهرة  وت��ت��زام��ن 

الواليات املتحدة بعد وفاة جورج فلويد االإفريقي االأمريكي البالغ 

من العمر 46 عاماً خالل توقيفه من قبل ال�سرطة

كمامات  و���س��ع معظمهم  ال��ذي��ن  الكنديون  امل��ت��ظ��اه��رون  ورف���ع 

ال�سود  “حياة  امل�ستجد، الفتات كتب عليها  ب�سبب فريو�ض كورونا 

تهم” و”مل اأعد قادراً على التنف�ض”، العبارة التي قالها جورج لويد 

عندما كان �سرطي يثبته على االأر�ض

وقال اأحد املتظاهرين “من املهم على الرغم من الوباء، اأن نظهر 

الب�سرة  الأ�سحاب  بالن�سبة  للجميع،  العدالة  اأج��ل  من  نكافح  اأننا 

الداكنة ولكل االأ�سخا�ض امللونني«

واأ�ساف “مع اأن امل�سكلة اأكرب يف الواليات املتحدة، االأمر يجري 

هنا على اأبوابنا يف تورونتو وكندا وعلينا اأن نتحد جميعاً يف العامل«

و�سم احل�سد اأ�سخا�ساً من كل االأعراق وعك�ض تنوع تورونتو اأكرب 

مدينة كندية يبلغ عدد �سكانها �ستة ماليني ن�سمة

كما هتف املتظاهرون “ال عدالة ال �سالم«

وكتب على الفتة “العدالة لريجي�ض” ال�سيدة التي توفيت خالل 

االأ�سبوع اجلاري يف تورونتو

وكانت و�سائل اإعالم كندية قالت يف وقت �سابق اإن ال�سابة كانت 

تعاين من م�ساكل نف�سية واأ�سيبت بنوبة �سرع

وفتحت وحدة التحقيقات اخلا�سة يف مقاطعة اأونتاريو حتقيقاً 

لتحديد مالب�سات احلادث

االنباط-وكاالت

قنوات  فتح  اإىل  الهادفة  االح��ت��الل  الإج����راءات  رف�سا 

ات�سال جديدة مع �سكان ال�سفة الغربية، بهدف ت�سيري 

احلياة اليومية، بعيدا عن اأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية، 

على خلفية اتخاذ قرار بوقف العمل باالتفاقيات املوقعة 

مع االحتالل، اأعلن االحتاد الفل�سطيني للهيئات املحلية 

التزام كافة البلديات واملجال�ض القروية بقرارات القيادة 

الفل�سطينية، بالتحلل من جميع االتفاقيات املوقعة مع 

ا�سرائيل والواليات املتحدة االأمريكية، واأن يتحمل الكيان 

االإ�سرائيلي م�سوؤولياته كدولة قائمة باالحتالل

واأك��د االحت��اد الفل�سطيني يف بيان اأ���س��دره على عدم 

التعامل املبا�سر مع دولة االحتالل، وذلك بعد اأن �سرعت 

العديد من الطواقم االإ�سرائيلية اخلا�سة باالإ�سراف على 

الكهرباء واملياه وال�سناعة والتجارة باالت�سال  قطاعات 

باالحتادات الفل�سطينية ذات ال�سلة، بعيدا عن القنوات 

الر�سمية

املحلية  هيئاته  بكافة  ال��ت��زام��ه  على  االحت����اد  و���س��دد 

الفل�سطينية بعدم التعاطي مع اأية جهة اإ�سرائيلية واأية 

دور  تقوي�ض  اإىل  ت�سعى  اقت�سادية  ح��ل��ول  اأو  م��ب��ادرات 

ال�سلطة وق�سم �سالحياتها

الفل�سطينية  القيادة  ق��رار  اإن  وق��ال االحت��اد يف بيانه 

بالتحلل من كافة االتفاقيات مع دولة االحتالل واأمريكا 

اال�ستقالل  حتقيق  جت���اه  العملية  اخل��ط��وات  اأوىل  ه��و 

ال���وط���ن���ي، ومي���ث���ل خ���ط���وة م��ه��م��ة ل��ل��ت��ح��رر م���ن �سلطة 

االحتالل والتبعية له

واأ���س��اف: اخل�سوع للمحتل ي�سكل خيانة لطموحات 

املجال�ض  تقبل  ل��ن  ل���ذا  الفل�سطيني،  �سعبنا  وتطلعات 

اأ�سكال  م��ن  �سكل  ب���اأي  الفل�سطينية  وال��ق��روي��ة  البلدية 

التعامل املبا�سر مع �سلطات االحتالل اأو اأدواته، ولن تكون 

تقوي�ض طموحات  اإىل  الرامية  املخططات  لتمرير  اأداة 

امل�ستقلة  دول��ت��ه  واإق��ام��ة  واال�ستقالل  احل��ري��ة  يف  �سعبنا 

وعا�سمتها القد�ض ال�سريف

�ستبقى  الفل�سطينية  املحلية  الهيئات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

جزءاً اأ�سياًل من الن�سيج الوطني الفل�سطيني، ولن ت�سمح 

ال�سرعي  اأن تكون بدياًل عن االإط���ار  الأح��د بالتفكري يف 

والوطني ال��ذي تن�سوي حتته ، موؤكدا اأنها �ست�ستمر يف 

حتمل م�سوؤولياتها الوطنية، و�ستم�سي يف الن�سال كما 

فعلت عندما اأف�سلت م�سروع رواب��ط القرى يف �سبعينات 

القرن املا�سي، واأكدت اأنها كانت حامية مل�سروع وبرنامج 

منظمة التحرير الفل�سطينية على مدار العقود املا�سية

على  امل��ح��ل��ي��ة  للهيئات  الفل�سطيني  االحت����اد  و���س��دد 

عنوانها  واأن   ، وخ��ط��رية  ح�سا�سة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن 

ال�سلم االأه��ل��ي، والن�سال فيها ف��ردي  ه��و احل��ف��اظ على 

وجماعي يف اآن، فعلى كل مواطن فينا حتمل م�سوؤوليته 

جتاه فل�سطني

واأ�سار االحت��اد اىل اأن��ه ب��داأ حملة حترك دويل وا�سعة 

م��ع ك��ل ال�سركاء واالأ���س��دق��اء يف ال��ع��امل احل��ر، م��ن اأج��ل 

ف�سح خمططات االح��ت��الل ب�سم اأج���زاء م��ن االأرا���س��ي 

الفل�سطينية وفر�ض ال�سيادة الق�سرية عليها، مبا يتعار�ض 

ب�سكل وا�سح مع كل القوانني الدولية ومنظومة حقوق 

اليومي  التي تنتهكها دولة االحتالل باالإرهاب  االإن�سان 

املنظم، وعمليات القتل املمنهجة وم�سادرة االأرا�سي وهدم 

املنازل واإجالء ال�سكان واالعتقاالت اليومية

جدير ذكره اأنه ك�سف قبل اأيام عن قيام االإدارة املدنية 

الهيئات  روؤ���س��اء  م��ع  التوا�سل  على  بالعمل  لالحتالل، 

ب�ساأن  االأغ���وار،  يف  الواقعة  للمناطق  والبلديات  املحلية 

الر�سمية  ال��ط��رق  ع��ن  بعيدا  الكهرباء،  ف��وات��ري  ت�سديد 

ال�سابقة، كما حاولت االإدارة املدنية فتح تعامل مبا�سر مع 

القطاع االقت�سادي اخلا�ض، الذي اأعلن هو االآخ��ر هذه 

الطريقة، والتزامه بقرار القيادة الفل�سطينية
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باري�س- وكاالت

ي��ف��ك��ر �إدي���ن�������س���ون ك����اف����اين م��ه��اج��م 

�إنهاء  يف  بجدية  جريمان  �سان  باري�س 

م�����س��ريت��ه م���ع �ل���ن���ادي �ل��ف��رن�����س��ي ب��ع��د 

�سبكة  و�أ�سارت  �سنو�ت.   7 د�مت  م�سرية 

تقرير  يف  الفرن�سية  كارلو”  “مونت 

م���اورو  ����س���راء  ب��ن��د  ت��ف��ع��ي��ل  اأن  اإىل  ل��ه��ا 

اإي�����ك�����اردي ن���ه���ائ���ًي���ا م����ن اإن�����ر م���ي���ان، 

ي��ع��ج��ل ب���رح���ي���ل ك����اف����اين ع����ن ج�����دران 

�نتهاء  “مع  واأ�سافت  الأم��راء.  حديقة 

املقبل،  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران   30 يف  ت��ع��اق��ده 

الأوروج����وي����اين ل مييل  امل��ه��اج��م  ف���اإن 

اأي  اأكرث من  يفكر  بل  التعاقد  لتجديد 

بي  �سفوف  عن  الرحيل  يف  م�سى  وقت 

�إ�س جي«.

وح��ي��د  اح���ت���م���ال  “هناك  وت���اب���ع���ت 

ل�ستمرار كافاين مع النادي الباري�سي، 

وه���و ع���دم جن���اح���ه  يف احل�����س��ول على 

ع��ر���ض ج��ي��د خ���ال الأ���س��اب��ي��ع امل��ق��ب��ل��ة، 

ب��اري�����ض  اإدارة  م��وق��ف  ���س��ي��ك��ون  ح��ي��ن��ه��ا 

تخفي�ض  ع��ل��ى  ال��ت��ف��او���ض  ب�����س��اأن  ق��وًي��ا 

للنادي”. ال��ت��اري��خ��ي  ال���ه���داف  رات����ب 

يعد  ك��اف��اين  اإدي��ن�����س��ون  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

حم���ط اه���ت���م���ام ع����دد م���ن الأن����دي����ة يف 

اإن��ر  ت�سيل�سي،  م��ث��ل  الأخ����رة  ال��ف��رة 

جونيورز  بوكا  مدريد،  اأتلتيكو  ميان، 

وباملرا�ض.

 كافاني يفكر بالرحيل عن سان جيرمان

 السعودية وقطر تتقدمان 
الستضافة كأس اسيا

 رئيس البرازيل يريد عودة الكرة

 تطور جديد حول رحيل بوجبا

 
عوا�صم - وكاالت

ب��ط��ل��ب  ر�����س����م����ي����ا  دول   4 ت����ق����دم����ت 

ا�ست�سافة نهائيات كاأ�ض اآ�سيا 2027، وهي 

واأوزبك�ستان. ال�سعودية والهند وقطر 

واأك�������د م�������س���در ب����الحت����اد الآ����س���ي���وي 

ال����دول  اأن  الأمل���ان���ي���ة،  الأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 

الأرب���ع���ة ت��ق��دم��ت ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي بطلب 

ال����س���ت�������س���اف���ة، ف���ي���م���ا ل ي������زال امل���ج���ال 

م���ف���ت���وح���ا ل���ل���ت���ق���دمي. وك��������ان الحت������اد 

الآ����س���ي���وي ل���ك���رة ال����ق����دم، ق���د اأع���ل���ن يف 

اأبريل/ني�سان املا�سي متديد مهلة تلقي 

يونيو/  30 حتى  اأ�سهر  لثاثة  الطلبات 

يف  النهائي  املوعد  كان  اأن  بعد  حزيران، 

31 مار�ض/اآذار. واأو�سح يف بيان ر�سمي: 

ال��وب��اء احل��ايل  ال��ق��رار يف ���س��وء  ذ  “احتحُ
وذلك من اأجل منح الحتادات الأع�ساء، 

العاملي،  بالوباء  منها  الكثر  تاأثر  التي 

الوقت الكايف لإجناز عملياتها الداخلية 

الزمنية«. واجلداول 

 
عوا�صم - وكاالت

اأع�������رب ال���رئ���ي�������ض ال����رازي����ل����ي ج��اي��ر 

القدم  كرة  بعودة  رغبته  عن  بول�سونارو 

ب��وؤرة فرو�ض  اأن��ه��ا تعتر  يف ب��اده رغ��م 

ك���ورون���ا يف اأم���رك���ا ال��ات��ي��ن��ي��ة، وث���اين 

بعد  عاملياً  الإ�سابات  ع��دد  حيث  من  بلد 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة.واأ���س��ب��ح��ت ال��رازي��ل 

راب���ع���ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��وف��ي��ات يف ال��ع��امل 

م��ا  اأح�������س���ت  اإذ  “كوفيد-19”،  ج������ّر�ء 

اأفادت  ما  وفاة، بح�سب   28834 جمموعه 

956 �سخ�سا  ال�سبت.وتويف  وزارة ال�سّحة 

بفرو�ض كورونا خال 24 �ساعة، �سهدت 

بلغ  الإ���س��اب��ات  م��ن  قيا�سياً  ع���دداً  اأي�����س��اً 

ه��ذه  واح���د.ورف���ع���ت  ي���وم  خ���ال   26928

تف�سي  بدء  الإجمايل منذ  العدد  الأرق��ام 

وت��وق��ف��ت  اإ���س��اب��ة.   465166 اإىل  ال���وب���اء 

الهائلة  ال�سعبية  ذات  اللعبة  مناف�سات 

اآذار/م��ار���ض،  منت�سف  منذ  ال��رازي��ل  يف 

قلل  بول�سونارو  اليميني  الرئي�ض  لكن 

“ر�ديو  لإذاع�����ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  م���وؤخ���را 

يف  الاعبني  مر�ض  ���س��اأن  م��ن  غوايبا”، 

“نظراً  الفرو�ض.وقال  التقاطهم  ح��ال 

لأن لع��ب��ي ك����رة ال���ق���دم ه���م ري��ا���س��ي��ون 

يافعون، فاإن خطر املوت يف حال اأ�سيبوا 

ب�سكل  م��ن��خ��ف�����س��اً  ���س��ي��ك��ون  ب��ال��ف��رو���ض 

ال��داف��ع  اإن  ب��ول�����س��ون��ارو  ويعتر  كبري”. 

الرئي�سي وراء رغبته يف عودة كرة القدم 

هو احلد من ن�سبة البطالة وما يرافقها 

اأن  الاعبني  “على  �سارحاً  م�ساكل،  من 

اإىل  واأ�سار  باأخرى”.  اأو  يعي�سوا بطريقة 

اأنه يف حني يتقا�سى الاعبون البارزون 

م���ب���ال���غ ط����ائ����ل����ة، ف�������اإن اأول�����ئ�����ك ال���ذي���ن 

يف  اأو  �سغرة  اأندية  األ��وان  عن  يدافعون 

اأج��ل  “من  ال��ل��ع��ب  عليهم  دن��ي��ا،  درج����ات 

اإطعام عائاتهم«.

 
لندن - وكاالت

اإيطايل، الأحد،  ك�سف تقرير �سحفي 

الفرن�سي  رحيل  ب�ساأن  جديد  تطور  عن 

ب����ول ب���وج���ب���ا، لع����ب و����س���ط م��ان�����س�����س��ر 

اأولد ترافورد. ووفًقا  يونايتد، عن قلعة 

الإيطالية،  �سبورت”  “توتو  ل�سحيفة 

ف����اإن م��ان�����س�����س��ر ي�����س��غ��ط ل��ل��ت��ع��اق��د مع 

دوج���ا����ض ك��و���س��ت��ا وم���ري���ح دمي��ري��ل، 

املركاتو  خال  العجوز،  ال�سيدة  لعبي 

باري�ض  اأن  اإىل  واأ�سارت  املقبل.  ال�سيفي 

����س���ان ج���رم���ان ي��ن��اف�����ض ي��ون��اي��ت��د على 

احلمر  ال�سياطني  لكن  كو�ستا،  �سفقة 

اإذا  ال�سراع،  يف  العليا  اليد  لهم  �سيكون 

النادي  األيجري قيادة  توىل ما�سيمليانو 

الفرن�سي يف املو�سم املقبل.

ا�ستف�سر  ال��ي��ون��اي��ت��د  اأن  واأو���س��ح��ت   

���س��ي��م��ا يف ظل  ع���ن و����س���ع دمي���ري���ل، ل 

مقاعد  ع��ل��ى  بجلو�سه  ت��ه��دي��دات  وج���ود 

ع���ودة ج��ورج��ي��و كيليني  ال���ب���دلء، ع��ق��ب 

من الإ�سابة.

وي�����ع�����اين دمي�����ري�����ل م�����ن الإ�����س����اب����ة 

بات  اأن��ه  اإل  ال�سليبي،  الرباط  يف  بقطع 

ع��ل��ى اأع���ت���اب ال���ع���ودة ل��ل��م��اع��ب.وذك��رت 

يونايتد تعيد فتح  اأن طلبات  ال�سحيفة، 

م��ل��ف ب��وج��ب��ا، ال����ذي ك���ان م��ت��وق��ًف��ا على 

“�أولد  اإىل  املنتقلني  ال��اع��ب��ني  اخ��ت��ي��ار 

تر�فورد” من �سفوف ال�سيدة العجوز.

االنباط – عمان

ت�����س��ل��م ن�����ادي اجل����زي����رة ي����وم ام�����ض 

ج�����زء م����ن م�����س��ت��ح��ق��ات��ه امل���ال���ي���ة ع��ل��ى 

احت����اد ك���رة ال��ق��دم وال��ب��ال��غ��ة 88 األ��ف 

 71 ق��ام الحت��اد بخ�سم   ان  بعد  دينار 

األ����ف دي��ن��اره��ي ق��ي��م��ة امل��ب��ال��غ امل��ق��ررة 

لاعبني بحيث تحُ�سرف لاعبني ممن 

كما  اجلزيرة”.  �سد  ب�سكاوى  تقدموا 

اف����اد ب��ذل��ك ل��ان��ب��اط ال��دك��ت��ور ري���اد 

اجل��زي��رة  ن����ادي  ادارة  ع�����س��و  ارم��ي��ل��ي 

ال��ن��اط��ق الع���ام���ي ال�����ذي ا����س���ار اىل 

على  ل��ل��ن��ادي  امل��ال��ي��ة  امل�����س��ت��ح��ق��ات  ان 

و�سيتم  دي��ن��ار  األ���ف   284 تبلغ  الحت���اد 

األ���ف م��ن��ه��ا، ك��ع��وائ��د غر   100 خ�����س��م 

الراعية  ال�سركة  اتفاقية  متحققة من 

ال�سابقة”. موؤكدا بان النادي لن يوقع 

الحت��اد  م��ع  مالية  خمال�سة  اأي��ة  على 

التي   الخ��رى  الندية  ح��ال  هو  مثلما 

100 األ���ف  ���س��ت��ع��ر���ض ع��ل��ى خ�����س��م ال�������

ارميلي  وا�ساف  رجعي”.  باأثر  دينار 

ب���ان الحت����اد ه���و م���ن وق���ع الت��ف��اق��ي��ة 

م��ع ال�����س��رك��ة ال��راع��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة، وه��و 

م����ن ي��ت��ح��م��ل امل�������س���وؤول���ي���ة، وب���ال���ت���ايل 

املالية  امل�ستحقات  �سيكون ملزما بدفع 

“نخ�سى  ك���ام���ل���ة.وت���اب���ع:  ل���اأن���دي���ة 

ك��رة  ب��احت��اد  ثقتها  الأن���دي���ة  تفقد  اأن 

�سراكة  اتفاقية  ي��وق��ع  عندما  ال��ق��دم، 

حاليا،  يحدث  مل��ا  ا�ستنادا  م�ستقبلية، 

متحققة  غ��ر  ع��وائ��د  خ�سم  مت  حيث 

ارميلي  وانتقد  �سابقة”.  اتفاقية  من 

قرار الحتاد وقال  هل من املعقول ان 

ويف  الن��دي��ة  على ح�ساب  احل��ل  ي��ك��ون 

امل�ستحقات  ويخ�سم  الظروف،  اأ�سعب 

م����ن ح�������س���اب���ات الأن�����دي�����ة وه�����ل ع��ج��ز 

الحتاد عن البحث عن طرق اخرى .

 
عوا�صم- وكاالت

الريا�سيني  قائمة  فيدرر  ت�سدر روجر 

2020، ب��ع��دم��ا اأزاح���ت  الأع��ل��ى اأج���را ل��ع��ام 

ال��ق��دم  ك����رة  جن���م  “كوفيد-19”  �أزم�����ة 

وفقا  وذل���ك  ال��ق��م��ة.  م��ن  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل 

الذي  “فورب�س” ال�سنوي،  جملة  لتقرير 

ال�سوي�سري،  التن�ض  اأ�سطورة  ن�سرته وربح 

احلا�سل على 20 لقبا يف البطولت الأربع 

 12 اآخ��ر  دولر يف  106.3 مليون  ال��ك��رى، 

اأربعة مراكز. �سهرا، ليتقدم 

يت�سدر  تن�ض  لعب  اأول  بذلك  واأ�سبح 

ه����ذه ال���ق���ائ���م���ة.وج���اء ب���ع���ده جن����وم ك���رة 

القدم، كري�ستيانو رونالدو )105 ماليني 

دوالر(،  م��الي��ني   104( وم��ي�����س��ي  دولر(، 

لعب  ث��م  دولر(،  مليون   95.5( ون��ي��م��ار 

ل���ي���رون جيم�ض  الأم���ري���ك���ي  ال�����س��ل��ة  ك���رة 

اخلم�سة  قائمة  يف  دولر(،  مليون   88.2(

الأوائ������ل. وق���ال ك���رت ب���ادن���ه���اوزن، كبر 

حمرري “فورب�س”: “وباء كورونا ت�سبب 

يف تقلي�ض رواتب مي�سي ورونالدو، ليفتح 

ت�سنيف  لت�سدر  تن�ض  لع��ب  اأم���ام  ال��ب��اب 

الريا�سيني الأعلى اأجرا لأول مرة«.

وتخطت لعبة التن�ض اليابانية نعومي 

مناف�ستها  دولر(،  مليون   37.4( �أو�ساكا 

دولر(،  م���ل���ي���ون   36( ول���ي���ام���ز  ���س��ري��ن��ا 

وهما  اأج����را،  الأع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ة  لت�سبح 

ال�سيدتان الوحيدتان يف القائمة.

 الجزيرة يتسلم مستحقاته المالية وينتقد االتحاد

 فيدرر االعلى أجرا من رونالدو وميسي

 ميسي محبط من تأثيرات كورونا

االنباط-وكاالت

اأك�����د الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي 

جن��م وق��ائ��د ب��ر���س��ل��ون��ة، اأن ك���رة ال��ق��دم 

جائحة  تف�سي  بعد  كانت  كما  تكون  لن 

ال�سديد.  اإحباطه  اإىل  �سًرا  محُ ك��ورون��ا، 

ل�سحيفة  ح����واره  خ���ال  م��ي�����س��ي،  وق���ال 

“جميعنا  الإ���س��ب��ان��ي��ة:   »El Pais«

ت���ق���ري���ًب���ا ل���دي���ن���ا ����س���ك���وك ح������ول ك��ي��ف 

���س��ي��ك��ون ال��ع��امل ب��ع��د م��ا ح����دث، وع��ق��ب 

احل��ج��ر امل��ن��زيل وال��و���س��ع ال���ذي ف��اج��ئ 

العديد  “اأعرف  و�أ����س���اف:  اجلميع”. 

م����ن الأ����س���خ���ا����ض ال����ذي����ن اأث������ر ع��ل��ي��ه��م 

اأول��ئ��ك  ح��ًق��ا، مثل  ���س��يء  ب�سكل  ال��و���س��ع 

ال���ذي ف��ق��دوا الأ���س��دق��اء وال��ع��ائ��ل��ة دون 

وتابع  وداعهم”.  من  حتى  يتمكنوا  اأن 

اأنه كانت هناك العديد  مي�سي: “اأعتقد 

ول  الأزم���ة،  ه��ذه  ب�سبب  ال�سلبيات  م��ن 

يوجد �سيء اأ�سواأ من فقدان الأ�سخا�ض 

اأحبطني  وه���ذا  ك���ث���ًرا،  ال��ذي��ن حت��ب��ه��م 

بالن�سبة  ع��ادل  غر  ويبدو  كبر  ب�سكل 

لن  ال��ق��دم  “كرة  واخ��ت��ت��م:  للجميع”. 

��ا احل��ي��اة  ت��ك��ون ك��م��ا ك��ان��ت اأب�����ًدا، واأي�����سً

ب�سكل عام لن تكون نف�سها«.
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االنباط-عمان

وبالتزامن  الأردن  زين  �شركة  اأطلقت 

25 ع����ام����اً ع��ل��ى  م����ع اح��ت��ف��ال��ه��ا مب������رور 

رائ��دة  ات�����ش��الت  �شركة  ك���اأول  تاأ�شي�شها 

زين”،  “�شيفك  ح��م��ل��ة  امل���م���ل���ك���ة؛  يف 

اأ�شحاب  م��ن  الأف���راد  م�شرتكيها  لكافة 

واملدفوعة  م�شبقاً  املدفوعة  ال�شرتاكات 

لح����ق����اً خل���ط���وط الت�������ش���ال وخ���ط���وط 

الإنرتنت مبختلف اأنواعها )4G  و زين 

 .)ETTH فايرب و

احلملة  هذه  خالل  من  زين  و�شتقّدم 

اإىل  ت�شل يف جم��م��وع��ه��ا  ن��ق��دي��ة  ج��وائ��ز 

 12 ُم��وّزع��ًة على  اأردين،  دي��ن��ار  األ��ف   300

راب���ح���اً ب��ال��ت�����ش��اوي، ح��ي��ث ���ش��ي��ف��وز راب���ح 

قيمتها  نقدية  بجائزة  اأ�شبوع  كل  واح��د 

25 األف دينار. 

وق��ال��ت زي���ن يف ب��ي��ان��ه��ا ال�����ش��ح��ف��ي ان 

ياأتي  ال�شخمة  احلملة  ل��ه��ذه  اإط��الق��ه��ا 

احتفالها  م�����ش��رتك��ي��ه��ا  م�����ش��ارك��ة  ب��ه��دف 

لتحتفل  تاأ�شي�شها،  على  عاماً   25 مبرور 

م���ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا ال���ك���ب���رة م���ن امل�����ش��رتك��ن 

الوطن  م�شاحة  امتداد  على  وامل�شرتكات 

بهذه املنا�شبة، وذلك تقديراً لهم كونهم 

وريادتها  ال�شركة  جناح  اأ�شباب  اأهم  اأحد 

ل�����ش��وق الت�����ش��الت وح��ل��ول الأع���م���ال يف 

اململكة. 

واأع���ل���ن���ت زي����ن ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل واآل���ي���ة 

الفوز  لفر�شة  احلملة  بهذه  ال���ش��رتاك 

مل�شرتكي  ميكن  حيث  اجل��وائ��ز،  ب��اإح��دى 

زي����ن ال���راغ���ب���ن ب���ال����ش���رتاك ب��احل��م��ل��ة 

http:// الت�شجيل جماناً عرب الرابط

zain.jo/summer2020  ، �أو من 

 “ ال��ذك��ي��ة  للهواتف  زي��ن  تطبيق  خ��الل 

الإلكرتوين  زين  موقع  اأو   ،”Zainjo
من  �أو   ،  www.jo.zain.com
خالل الرمز #444*، حيث تقوم احلملة 

ع��ل��ى م��ب��داأ جت��م��ي��ع ال��ن��ق��اط، وك��ل��م��ا زاد 

ع���دد ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ي��ج��م��ع��ه��ا امل�����ش��رتك 

���ش��ي��ت��م��ك��ن  اذ  ال����رب����ح،  ف��ر���ش��ه يف  ت���زي���د 

ب��دء  م��ن  الت�شجيل  ب��ع��د  زي���ن  م�����ش��رتك��و 

جت��م��ي��ع ال��ن��ق��اط ل��ل��دخ��ول يف ال�����ش��ح��ب 

اخلطوط  ف��وات��ر  ت�شديد  عند  تلقائياً 

امل��دف��وع��ة لح��ق��اً )ال��ف��وات��ر(، اأو اإع���ادة 

ويف  ُم�شبقاً،  امل��دف��وع��ة  اخل��ط��وط  �شحن 

الفواتر  بت�شديد  امل�شرتكن  قيام  حال 

م�شبقاً  امل��دف��وع��ة  اخل���ط���وط  ���ش��ح��ن  اأو 

الإلكرتونية  القنوات  اإح��دى  خ��الل  من 

الإلكرتوين  كاملوقع  بال�شركة،  اخلا�شة 

�أو    Zainjo زي�����ن   ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  اأو 

 ”Zain Cash“ ك��ا���ش  زي��ن  تطبيق 

، اأو م��ن خ���الل خ��دم��ة ه��ال ت�����ش��ات ب��وت 

ح�شاب  عرب    ”Hala Chatbot“
خالل  في�شبوكمن  م��وق��ع  على  ال�شركة 

الوات�شاب؛  وعلى  “ما�شنجر”،  تطبيق 

ف�شيتم احت�شاب نقطتن بدًل من نقطة 

واحدة مقابل كل دينار

ك���م���ا ���ش��ي��ت��م��ك��ن م�������ش���رتك���و زي�����ن م��ن 

ال�شرتاك  نقاطهم عن طريق  م�شاعفة 

من  وذل��ك  باحلملة،  اخلا�شة  بامل�شابقة 

خ����الل اإر�����ش����ال ر����ش���ال���ة ن�����ش��ي��ة ق�����ش��رة 

ال���رق���م  اإىل   )5( ال���رق���م  ع���ل���ى  حت���ت���وي 

ال��ر���ش��ال��ة  ت��ك��ل��ف��ة  ب�����اأن  -ع���ل���م���اُ   ،98888

على  ل��الإج��اب��ة   - دي��ن��ار  ن�شف  ال���واح���دة 

الأ����ش���ئ���ل���ة ال���ي���وم���ي���ة، ومل���ع���رف���ة ك��ي��ف��ي��ة 

م�����ش��اع��ف��ة ال��ن��ق��اط يف احل��م��ل��ة؛ ي��رج��ى 

http:// الإل���ك���رتوين:  امل��وق��ع  زي����ارة 

zain.jo/summer2020

اليوم  انطلقت  التي  احلملة  وت�شتمر 

زين  �شُتجري  حيث   ،2020 اآب   20 حتى 

ال�������ش���ح���وب���ات ع���ل���ى اجل����وائ����ز ال��ن��ق��دي��ة 

اأ���ش��م��اء  ع��ن  الإع����الن  و�شيتم  اأ���ش��ب��وع��ي��اً، 

ال��راب��ح��ن يف ن��ه��اي��ة ك��ل اأ���ش��ب��وع، وذل��ك 

باإ�شراف من وزارة ال�شناعة والتجارة.

االنباط-وكاالت

يف خ�شم ال�شباق الدويل للتو�شل اإىل لقاح م�شاد 

ل��ف��رو���ش ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، دخ���ل ع��م��الق ت�شنيع 

لين�شم  العمل،  خط  على  “فايزر”  العاملي  الأدوي���ة 

بذلك اإىل اأكرث من 100 فريق طبي يف العامل تبحث 

عن “اخللطة ال�شرية” للت�شدي للوباء العاملي.

مدينة  من  تتخذ  التي  “فايزر”،  �شركة  وب��داأت 

اختباراتها  لها،  مقرا  املتحدة  الوليات  يف  نيويورك 

لتطوير لقاح قبل ب�شعة اأ�شابيع، وذلك بالتعاون مع 

�شركة “بيو اآند تيك” ال�شيدلنية الأملانية.

ب�شكل  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر  “فايزر” ���ش��ه��ر  وح�����ددت 

م��ب��دئ��ي، م��وع��دا حم��ت��م��ال ل��ت��وف��ر ال��ل��ق��اح املحتمل، 

اأملانيا  ت��زال جت��ري اختباراتها يف كل من  يف وق��ت ل 

ال�شركتن  م��ن  اأي  تن�شر  ومل  امل��ت��ح��دة.  وال���ولي���ات 

بيانات حول جتارب املرحلة املبكرة.

وقال اأحد امل�شوؤولن التنفيذين يف ال�شركة: “اإذا 

�شارت الأمور على ما يرام وكانت النتائج كما نتوقع، 

�شيكون لدينا ما يكفي من الأدلة على �شالمة اللقاح 

وفعاليته مبا ميكن من توفره يف نهاية �شهر اأكتوبر«.

وي��وؤك��د اخل����رباء، اأن���ه ح��ت��ى ل��و ك���ان ل��ق��اح �شركة 

فايزر جاهزا يف اأكتوبر املقبل، ف�شي�شتغرق الأمر وقتا 

اأطول لإجراء التلقيحات، وهو ما ينطبق على جميع 

اللقاحات الأخرى التي يتم تطويرها حاليا«.

“كوفيد  م���ن  ال��ن��اج��ن  اأن  الأب����ح����اث  واأظ����ه����رت 

الذين  املتطوعن  واأن  حم�شنن،  �شيكونون   ”19

مناعة  ي��ط��وروا  اأن  مي��ك��ن  ال��ل��ق��اح  ع��ل��ى  �شيح�شلون 

كتلك التي �شيطورها من اأ�شيبوا باملر�ش.

بعد نتيجة مضللة.. الطائرة في الجو
وقائدها مصاب بكورونا

 »عمالق األدوية« ينضم 
لسباق لقاحات كورونا.. 

والموعد أكتوبر

االنباط-وكاالت

يف ح���ادث���ة ل ت��خ��ل��و م���ن ال���غ���راب���ة، ع���ادت 

الطريق  منت�شف  م��ن  هندية  رك��اب  ط��ائ��رة 

مطار  م��ن  اأقلعت  اأن  بعد  حمولتها،  بكامل 

نيودلهي باجتاه العا�شمة الرو�شية مو�شكو.

اأما �شبب العودة، فهو اأن �شلطات املطار يف 

بوقت  الطائرة  اإقالع  بعد  اكت�شفت  نيودلهي 

الطائرة  قائدي  اأحد  اأن  ال�شبت،  قليل،ام�ش 

كان م�شابا بفرو�ش كورونا امل�شتجد.

�شي”  ب����ي  اإن  “�شي  م����وق����ع  وب���ح�������ش���ب 

الأم����رك����ي، ف����اإن ط���ائ���رة ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��ط��وط 

اأن  بعد  نيودلهي  اإىل  عادت  الهندية  اجلوية 

اأوزب��ك�����ش��ت��ان يف طريقها  اأج���واء  ك��ان��ت دخ��ل��ت 

اإىل مو�شكو.

وك���ان���ت ال�����ش��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ش��ة يف م��ط��ار 

الطيارين م�شاب  اأحد  اأن  اكت�شفت  نيودلهي 

الطائرة  اإىل  �شعد  لكنه  ك��ورون��ا،  بفرو�ش 

لأن نتيجة اختباره جاءت �شلبية باخلطاأ.

اأن  ب��ع��د  اإل  اخل���ط���اأ  اك��ت�����ش��اف  ي��ت��م  ومل 

اأن  اأ���ش��ب��ح��ت ال���ط���ائ���رة يف الأج��������واء، ع��ل��م��ا 

املطارات  يف  املطبقة  ال�شالمة  ب��روت��وك��ولت 

و�شركات الطران تقت�شي باإجراء اختبارات 

للطواقم اجلوية قبل وبعد ال�شفر.

الهيئة  اأم����رت  احل�����ادث،  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة 

باإجراء  الهند  يف  والتحليل  للرقابة  العامة 

اأن  اإىل  م�����ش��رة  الأم������ر،  ع���اج���ل يف  حت��ق��ي��ق 

التحقيق �شركز ب�شكل خا�ش على الأخطاء 

اإجراءت  تطبيق  خالل  اقرتافها  جرى  التي 

وال�شالمة. الوقاية 

االنباط-وكاالت

ح��ل��ق رائ����دا ال��ف�����ش��اء الأم��رك��ي��ان روب����رت بنكن ودوغ 

ال�شاروخ  الف�شائي يف  ال�شبت، من مركز كينيدي  هوريل، 

اإليها  عهدت  خا�شة  �شركة  لأول  التابع  اإك�ش”  “�شبي�ش 
وكالة الف�شاء الأمركية )نا�شا( تنفيذ مهمة تاريخية.

واأقلع ال�شاروخ “فالكون 9” التابع لل�شركة التي اأ�ش�شها 

اأي م�شكالت يف  15:22 من دون  اإلون ما�شك يف ال�شاعة 

املبا�شر  النقل  اأظ��ه��ر  م��ا  وف��ق  للعملية،  الأوىل  ال��دق��ائ��ق 

لوقائعها من جانب نا�شا.

وتد�شن هذه الرحلة حقبة جديدة من ال�شفر التجاري 

“نا�شا”  فيها  تطلق  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  الف�شاء،  اإىل 

رواد ف�شاء من الأرا�شي الأمركية منذ ما يقرب من عقد 

من �لزمان.

مقرر،  ه��و  كما  ال�����ش��اروخ،  م��ن  الأول  اجل���زء  وانف�شل 

اآلف كلم يف   4 التحليق ب�شرعة ناهزت  بعد دقيقتن من 

“كرو  الكب�شولة  حمل  الثاين  اجلزء  وا�شل  فيما  ال�شاعة، 

دراغون” يف اجتاه املحطة الف�شائية الدولية.

ونقلت كامرا وقائع ما يجري داخل الكب�شولة يف �شكل 

مبقعديهما  مو�شولن  الف�شاء  رائ���دي  مظهرة  مبا�شر، 

خالل حتليقهما.

واعلن مدير عملية الطالق “اإجناز انف�شال دراغون«. 

الكب�شولة  كانت  فيما  ه��وريل  دوغ  الف�شاء  رائ��د  وق��ال 

“تهانينا )...(  200 كلم:  توا�شل حتليقها وبلغت ارتفاع 

باأول رحلة ماأهولة لفالكون 9، كان الأمر رائعا«. 

ومن املقرر اأن ي�شل هوريل وبنكن اإىل املحطة الف�شائية 

الدولية الأحد يف ال�شاعة 14:29 بتوقيت غرينت�ش. 

�شخ�شيا  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�ش  وح�شر 

اأن  ع��ل��ى  ك��ي��ل��وم��رتات،  ب�شعة  ب��ع��د  ع��ل��ى  الإط�����الق  عملية 

يلقي خطابا يف مركز كينيدي يف ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا 

بالتوقيت املحلي. 

اأن  اأحد يقوم بذلك مثلنا”، معتربا  “ل  وقال ترامب: 

الأم��ور  “اأحد  ه��ي  الف�شاء  املتحدة يف  ال��ولي��ات  اإجن���ازات 

الأكرث اأهمية التي قمنا بها«.

 بحضور ترامب.. 
إقالع تاريخي لصاروخ 

»طال انتظاره«


