
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنباط-عمان  

ح���االت   9 ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

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

ام�������س ال���ث���اث���اء، ل��رت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

لاإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 755 اإ�سابة.

الت�سع اجل��دي��دة بح�سب  وت��وزع��ت احل���الت 

ال���وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�سادر  الإع��ام��ي  امل��وج��ز 

ووزارة ال�سحة على النحو الآت��ي: حالتان من 

و3  للحجر،  �سة  املخ�سّ الفنادق  اأح��د  موظفي 

حالت لأردنيني قادمي�ن من اخلارج وحتديدا 

من دول )رو�سيا، والوليات املّتحدة الأمريكّية، 

�ساحنات قادمني  ل�سائقي  4 ح��الت  و  وقطر(، 

اأردين، و3 من  اأح��ده��م  ال��ع��م��ري،  ع��ر ح���دود 

وفق  معهم  التعامل  مّت  اأردن��ّي��ة  غ��ر  جن�سّيات 

الروتوكول املّتبع.

كما �ُسجلت 14 حالة �سفاء توزعت كما يلي: 

12 حالة يف م�ست�سفى الأمر حمزة، و حالتان 
يف م�ست�سفى امللك املوؤ�ّس�س عبد اهلل اجلامعي.

التفا�صيل �ص »3«

ولي العهد: التوسع في إجراء الفحوصات يساهم 
في تعزيز استدامة عمل جميع القطاعات

الكاللدة: جاللة الملك صاحب القرار في إجراء 
االنتخابات النيابية 

اجراءات إدارية وأمنية لضمان نجاح 
امتحانات التوجيهي 

االنباط-عمان

اأّكد �سمو الأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين، 

الأردن  قدرة  وتعزيز  رفع  العهد، �سرورة  ويل 

يف جمال فحو�سات فرو�س كورونا املُ�ستّجد.

ودع�����ا ���س��م��و ويل ال���ع���ه���د، خ����ال ت��روؤ���س��ه 

ام�س  امل��رئ��ي،  الت�سال  تقنية  ع��ر  اجتماعاً 

ال���ث���اث���اء، مل��ن��اق�����س��ة الإج���������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

زي������ادة  اإىل  ك������ورون������ا،  ف�����رو������س  مل����واج����ه����ة 

معلومات  توّفر  التي  املخرّية،  الفحو�سات 

التعامل  وت�سّرع  امل�سابني  ح��الت  عن  دقيقة 

معها للحد من انت�ساره.

باإنتاج  املعنية  �سموه بجهود اجلهات  واأ�ساد 

�سرائح فح�س حملياً، لفتاً اإىل اأن التو�سع يف 

اململكة �سي�ساهم يف  اإجراء الفحو�سات داخل 

تعزيز ا�ستدامة العمل يف جميع القطاعات.

واأّك����د �سمو ويل ال��ع��ه��د، خ��ال الج��ت��م��اع، 

ال�����ذي ح�����س��ره وزي�����ر ال�����س��ح��ة وم���دي���ر ع��ام 

اخلدمات الطبية امللكية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

قال رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة 

الهيئة  اإن  الكالدة  خالد  الدكتور  لانتخاب 

اتخذت كافة الحتياطات والجراءات الوقائية 

املواطنني  �سامة  على  احلفاظ  ت�سمن  التي 

العام  النيابية  النتخابات  اإج��راء  تقرر  ما  اذا 

احلايل.

الهيئة  ل��ق��اء عقدته  ال��ك��ال��دة خ��ال  واك���د 

امل�ستقلة لانتخاب ام�س الثاثاء مع اجلهات 

النتخابية  بالعملية  املعنية  املحلية  الرقابية 

عر تقنيات التوا�سل املرئي ان �ساحب القرار 

يف اإجراء النتخابات النيابية هو جالة امللك، 

م��و���س��ح��ا ان امل�����س��األ��ة ال��زم��ن��ي��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات 

م�����س��ب��وط��ة مب���وج���ب ال���ق���ان���ون وال���د����س���ت���ور. 

اأهمية توا�سل الهيئة مع  واأ�سار الكالدة اىل 

العملية  جن��اح  يف  ودوره���م  املحليني  املراقبني 

النتخابية مبراحلها كافة، باعتبارهم �سركاء 

�سمانات  اأه���م  واح����دى  الن��ت��خ��اب��ي��ة  للعملية 

النزاهة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ن���اق�������س وزي�������را ال���داخ���ل���ي���ة ����س���ام���ة ح��م��اد 

النعيمي  تي�سر  الدكتور  والتعليم  والرتبية 

اأبرز الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية التي 

امتحانات  واإجن���اح  �سر  ل�سمان  ات��خ��اذه��ا  مت 

الثانوية العامة لعام 2020.

ج��اء ذل��ك ل��دى لقائهما ام�����س ال��ث��اث��اء يف 

حمافظي  مب�����س��ارك��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ب��ن��ى 

وامل�سموع  املرئي  الت�سال  تقنية  عر  امل��ي��دان 

الدكتور  الداخلية  وزارة  ع��ام  اأم���ني  وح�سور 

خ��ال��د اب��و ح��م��ور والأم��ي��ن��ني ال��ع��ام��ني ل���وزارة 

العجارمة  ن���واف  ال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية 

وال��دك��ت��ورة جن��وى قبيات وع���دد م��ن م��دراء 

ال��ع��ام  الأم������ن  م���دي���ري���ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  الإدارت 

وم�ساعد الأمني العام لل�سوؤون الفنية يف وزارة 

ال�سحة وعدد اآخر من امل�سوؤولني واملعنيني.

وزارة  ور���س��ال��ة  دور  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  واأك�����د 

الرتبية والتعليم.

التفا�صيل �ص »3«

الأربعاء  11 �شوال  1441 هـ  - املوافق    3  حزيران   2020 م - العدد  5353  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

جاللته يوكد أهمية اإلسراع بإنشاء المحمية البحرية 

توجيهات ملكية جديدة 
لسلطة العقبة

755 اصابة بـ » كورونا« 
منذ بداية االزمة  
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 الصفدي: يجب على المجتمع الدولي منع تنفيذ أي
   قرار إسرائيلي بضم أراٍض فلسطينية محتلة
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان 

اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  وزير اخلارجية  اأكد 

منع  ال���دويل  املجتمع  على  اأن��ه  ام�س  ال�سفدي 

تنفيذ اأي قرار اإ�سرائيلي  ب�سم اأرا�س فل�سطينية 

حمتلة حماية لل�سالم وحماية القانون الدويل.

وحذر من العواقب الوخيمة لقرار ال�سم اإن 

نفذ على م�سعى حتقيق ال�سالم االإقليمي وعلى 

العالقات االأردنية-اال�سرائيلية. 

و����س���دد ال�����س��ف��دي يف م��داخ��ل��ة يف االج��ت��م��اع 

لتن�سيق  املخ�س�سة  االت�����س��ال  للجنة  ال�����وزاري 

ال�����س��ع��ب  اإىل  امل���ق���دم���ة  ال���دول���ي���ة  امل�������س���اع���دات 

ت��راأ���س��ت��ه  ال�����ذي   )AHLC  ( ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

�سوريد  ايريك�سون  اآن  الرنويج   خارجية  وزي��رة 

حممد  الفل�سطيني  ال����وزراء  رئي�س  وح�����س��ره   ،

ا�ستية، على اأنه على “ كل من يوؤمن بال�سالم اأن 

يرف�س ال�سم، واأن��ه على كل من يريد لل�سراع 

اأن ينتهي اأن يعمل على منع ال�سم.«

انعقد عرب  ال��ذي  امل��وؤم��ر  ال�سفدي يف  وق��ال 

ه��و حماية  ال�سم  “منع  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  اآل��ي��ة 

لل�سالم.«

الذي ح�سره  ال�سفدي يف االجتماع  واأ�ساف 

ا�سافة  دول��ة   24 ع��ن  وممثلني  خارجية  وزراء 

االأوروب��ي��ة  اخلارجية  لل�سيا�سة  االأعلى  للممثل 

اخلا�س  املتحدة  االمم  ومن�سق  بوريل  جوزيب 

امل��ت��ح��دة  االأمم  ع��ن  ومم��ث��ل��ني  ال�����س��الم  لعملية 

وال���ب���ن���ك ال�������دويل و����س���ن���دوق ال���ن���ق���د ال�����دويل 

والرباعية الدولية”: نقف على مفرتق حا�سم: 

فاإما  ال�سقوط يف فو�سى ال�سراع وفقدان االأمل 

اإقليمية  ال�سالم الذي ي�سكل �سرورة  اإنقاذ  واإما 

ودولية.«

ر�سالتنا  “تكون  اأن  اأنه يجب  ال�سفدي  واأك��د 

اأن تنفيذ  وا�سحة: لن مير ال�سم دون رد. ذاك 

خيار   �سيجعل  اأ���س��ر���س،  �سراعا  �سيفجر  ال�سم 

التمييز  ماأ�س�سة  و�سيجعل  م�ستحيال  الدولتني 

حتقيق  فر�س  كل  و�سيدمر  حتمية،  العن�سري 

ال�سالم ال�سامل.«

وقال ال�سفدي اإن االأردن �سيظل يقوم بكل ما 

هو متاح لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل الذي 

ال�سعوب وحتميه،  و�سيبقى يتخذ كل ما  تقبله 

يلزم حلماية م�ساحله.

وق��ي��ام  ال��دول��ت��ني  ال�سفدي:” ح��ل  واأ����س���اف 

للحياة  القابلة  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

على اأ�سا�سه م�سلحة وطنية اأردنية. ونحذر من 

على  ال�سم  ق��رار  لتنفيذ  الوخيمة  االنعكا�سات 

م�سعى حتقيق ال�سالم االإقليمي وعلى العالقات 

االأردنية- االإ�سرائيلية. »

ال�����س��ام��ل خيار  ال�����س��الم  اإن  ال�����س��ف��دي  وق����ال 

حل  ط��ري��ق��ه  وع���رب���ي  فل�سطيني  ا���س��رتات��ي��ج��ي 

الدولتني الذي ي�سمن قيام الدولة الفل�سطينية 

الرابع  خطوط   على  للحياة   القابلة  امل�ستقلة 

١٩٦٧ وعا�سمتها القد�س ال�سرقية  من حزيران 

لتعي�س باأمن و�سالم اإىل جانب دولة اإ�سرائيل. 

اآخ��ر ميثل تهديدا  اأي منحى  اأن  م��ن  وح��ذر 

لل�سالم وللجميع يف املنطقة. 

اللحظة  االأولوية يف هذه  اإن  ال�سفدي  وقال 

احلا�سمة يجب اأن تكون منع ال�سم واإيجاد اأفق 

ال�سالم على  املفاو�سات لتحقيق  اإط��الق  الإع��ادة 

اأ�سا�س حل الدولتني والقانون الدويل. 

“ لن ينمو االقت�ساد وه��و ي��رزح حتت  وق��ال 

ال�سالم  يتحقق  ول��ن  االح��ت��الل.  خمالب  �سيق 

عرب �سم ثلث دولة فل�سطيني.«

اأ���س��دق��ائ��ن��ا  ع��ل��ى  “نعول  ال�����س��ف��دي  وق�����ال 

باأن يفعلوا ما هو  الدويل  و�سركائنا يف املجتمع 

والتحرك  ال�سم،  رف�س  اإع���الن  و�سحيح:  ح��ق 

ب�����س��رع��ة وف��اع��ل��ي��ة ل���وق���ف ه����ذا ال��ت��ه��دي��د غري  

اإط��الق  الإع����ادة  اأف���ق  والإي��ج��اد  لل�سالم  امل�سبوق 

املفاو�سات.«

واأ����س���اف “ ي��ج��ب اأن  ن��ق��وم م��ع��ا ب��ك��ل م��ا هو 

لتحقيق  امل��ف��او���س��ات  ا�ستئناف  ل�سمان  مم��ك��ن 

ح��ل ال��دول��ت��ني وال��و���س��ول اإىل ال�����س��الم ال��ع��ادل 

اأ�سا�سا مل�ستقبل اإقليمي مليء باالإجناز واالأمل ال 

ال�سراع والياأ�س.«

و�سكر ال�سفدي الدول امل�ساركة على دعمهم 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني 

يتطلع  اإن����ه  وق����ال  )االأن��������روا(.  الفل�سطينيني 

اآن لنده اإىل دعم هذه  ووزي��رة خارجية ال�سويد 

ال���ذي �ستنظمه  امل��وؤمت��ر  ال����دول  ل�سمان جن��اح 

نهاية  ل��ل��وك��ال��ة  امل���ايل  ال��دع��م  حل�سد  اململكتان 

ال�سهر اجلاري. 

وق�����دم ال�����س��ف��دي ت���ع���ازي امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ح��اي��ا 

جائحة كورونا واأكد اأهمية الت�سامن يف مواجهة 

اجل��ائ��ح��ة وت��ب��ع��ات��ه��ا ال�����س��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالقت�سادية. 

و�سكر ال�سفدي الرنويج على جهودها وعلى 

موقفها الوا�سح يف دعم حل الدولتني. 

و�سارك يف املوؤمتر اي�سا وزراء خارجية م�سر 

و قطر وهولندا وتون�س وا�سبانيا وال�سويد وكندا 

ومفو�س االحتاد االأوروبي ل�سيا�سة اجلوار .

يذكر اأن اللجنة ت�سكلت عام 1993 من قبل 

لل�سالم  االأطراف  التوجيهية متعددة  املجموعة 

يف ال�سرق االأو�سط �سمن اإطار موؤمتر وا�سنطن 

بعد توقيع اتفاق اأو�سلو. 

الفل�سطينيني  م�ساعدة  اىل  اللجنة  وتهدف 

اآلية  وتعترب  الدولة  وموؤ�س�سات  مقدرات  لبناء 

تن�سيقية لتقدمي امل�ساعدات لل�سعب الفل�سطيني 

وال���ت���ن�������س���ي���ق ب�����ني امل����ان����ح����ني وب������ني ال�����س��ل��ط��ة 

الفل�سطينية واحلكومة االإ�سرائيلية.

وت�����راأ������س ال�����رنوي�����ج ال���ل���ج���ن���ة، ال����ت����ي ت��ع��ق��د 

ع�سوا   15 اللجنة  وت�سم  ع��ام.  كل  اجتماعني 

هم االأردن و م�سر وال�سعودية وتون�س و رو�سيا 

ال�سلطة  و  وكندا  اليابان  و  املتحدة  ال��والي��ات  و 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واالحت�������اد االوروب������ي 

النقد  و���س��ن��دوق  امل��ت��ح��دة  االأمم  و  وا���س��رائ��ي��ل 

الدويل و البنك الدويل.

الصفدي: يجب على المجتمع الدولي 
منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم 

أراٍض فلسطينية محتلة

االنباط-عمان

ي�������س���ادف ال����ي����وم االأرب�����ع�����اء ال���ث���ال���ث م��ن 

ال�سريف  ل��وف��اة  ال�89  ال���ذك���رى  ح���زي���ران، 

احل�����س��ني ب���ن ع��ل��ي، امل��ن��ق��ذ االأع���ظ���م وق��ائ��د 

ال��ق��رن  ث����ورة ع��رب��ي��ة ك���ربى يف م��ط��ل��ع  اأول 

االأر����س  حت��ري��ر  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الع�سرين، 

الواحدة  العربية  الدولة  وتاأ�سي�س  واالإن�سان 

امل�ستقلة.

ول������د ال�������س���ري���ف احل�������س���ني ب�����ن ع���ل���ي يف 

وال��ده  وج���ود  اث��ن��اء   1852 ع��ام  ا�سطنبول 

هناك، وتلقى علومه االأوىل فيها ليعود اإىل 

مكة وين�ساأ فيها على العروبة وقيم اال�سالم، 

اإىل  تدعو  التي  وتوجهاته  مواهبه  ف��ربزت 

ال��ت��خ��ل�����س م���ن احل���ك���م االأج���ن���ب���ي وحت��ق��ي��ق 

النفي  ُن��ف��ي  اأن  ف��ك��ان  ال��ع��رب��ي،  اال���س��ت��ق��الل 

ليمكث  ا�سطنبول  اإىل   1893 ع���ام  االول 

على  اأم���ريا  فيعود   ،1908 ع��ام  حتى  فيها 

مكة يدير �سوؤون البالد بعدالة وحكمة وهو 

ال��ذي  ال��ت��ام  العربي  اال�ستقالل  اىل  يتطلع 

كان يعمل من اأجله.

وح����ني وات����ت ال���ظ���روف الإع�����الن ال��ث��ورة 

ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى خ��ا���س��ة ب��ع��د جن���اح �سمو 

االأمري في�سل يف م�سعاه مع االأح��رار العرب 

احل�سني  ال�سريف  اأطلق  وغريها،  دم�سق  يف 

ط��ي��ب اهلل ث����راه ر���س��ا���س��ة ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة 

ال��ك��ربى ي��وم العا�سر م��ن ح��زي��ران م��ن عام 

الع�سكرية  العمليات  ب��دء  معلنا   ،1916
بقيادة اأجناله االأمراء علي وعبداهلل وفي�سل 

االنت�سارات  حتقق  وهي  تقدمت  التي  وزي��د 

التي توجت بتاأ�سي�س الدولة العربية االأوىل 

يف ���س��وري��ة وم���ن ث��م ال��ع��راق وم���ن ث��م كانت 

الدولة االأردنية.

واحل�����س��ني ب��ن ع��ل��ي ط��ي��ب اهلل ث���راه ك��ان 

ث��اب��ت��ا ع��ن��د م���واق���ف���ه ح����ازم����ا، خ��ا���س��ة حني 

احلديث عن فل�سطني والقد�س، وقد رف�س 

ك��ل امل��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي ال تن�س 

�سراحة على عروبة فل�سطني والقد�س.

طيب  ع��ل��ي،  ب��ن  احل�سني  ال�سريف  وك���ان 

امل�سجد  الإعمار  �سخيا  ث��راه، قدم تربعا  اهلل 

االأق�سى عام 1924 جاوز ثالثني األف لرية 

ذهبية، والذي جاء يف فرتة دقيقة حني كانت 

تتعر�س  و�سقوفه  االق�سى  امل�سجد  ج���دران 

للتلف.

وي�������س���ت���ذك���ر اأه�������ل ف��ل�����س��ط��ني وامل��ج��ل�����س 

االإ���س��الم��ي االأع��ل��ى يف ال��ق��د���س ه���ذا ال��ت��ربع 

واالإعمار، خا�سة بعد حدوث الزلزال املدمر 

اأوال  اهلل  ل��ط��ف  ل����وال  ال�����ذي   ،1927 ع����ام 

حلدث  االأق�سى  وترميم  الها�سمي  واالإعمار 

ما ال حتمد عقباه.

وتعر�س ال�سريف احل�سني بن علي للنفي 

اإىل قرب�س  ون��ق��ل   1926 ع��ام  م��ن ج��دي��د 

هناك  حياته  ف��رتة  عا�س  لكنه  فيها،  ليقيم 

م��ل��ك��ا ق���ائ���دا ال ي��ن��ق��ط��ع ع���ن ال��ت��وا���س��ل مع 

وي�ستذكرون جمده  ي��زورون��ه  االأم���ة،  اأع��ي��ان 

وه����و ي��وا���س��ل خ��دم��ت��ه ل���الأم���ة، وك����ان على 

عالقة وثيقة مع املجتمع املحلي، وقد تربع 

ال�سريف احل�سني يف قرب�س الإعمار الكني�سة 

االأرمنية فيها.

اأراده  ال��ذي  علي  ب��ن  احل�سني  وال�سريف 

م�سعل  وحمل  لثورتهم  قائدا  قاطبة  العرب 

يبتغي  ال  واإخ��ال���س  ب�سدق  ونا�سل  احلرية 

ن�ستذكر  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  مر�ساة  غري 

جميدا  تاريخا  ت�سكل  التي  العطرة  �سريته 

نا�سعا و�سفحة عز يف تاريخ اال�سراف العرب 

وقادتها املخل�سني.

فقد توفاه اهلل يف الثالث من حزيران من 

عام 1931 يف عمان يف ق�سر رغدان، وياأبى 

اأعيان القد�س اال اأن يكون �سكني االأق�سى يف 

م�سجدها  الإعمار  وتربع  احبها  التي  املدينة 

يوم  الثائر  امللك  فينقل  لق�سيتها،  واأخل�س 

ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران اىل ال��ق��د���س ل��ي��وارى 

الرثى يف امل�سجد االأق�سى وكاأننا مع جاللته 

اأف�سح  ال��ذي  امل�سهور  قوله  ن��ردد  اهلل  رحمه 

خطى  “م�سيناها  ال���ث���اين..  ن��ف��ي��ه  ح��ني  ب��ه 

كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى م�ساها”، 

ال�سهرية  جنازته  يف  ال��ع��رب  ق��ول  ون�ستذكر 

ي���رددون  ال��ق��د���س ح��ني ك��ان��وا  العظيمة م��ن 

املوىل العظيم فخر كل العرب، ملكك  “ايها 
رثاه  وقد  امللك الفخيم ملك جدك النبي”، 

ال�سعراء احمد  اأمري  الكبري  العربي  ال�ساعر 

يف  “لك  مطلعها  ط��وي��ل��ة  بق�سيدة  ���س��وق��ي 

املالئك  اب��و  بها  ق��ام  م��اأمت  وال�سماء  االأر����س 

وعيون  ج���وار  فيها  الكتاب  ع���ربات  ه��ا���س��م.. 

للعزاء  االآن  ق��ع��د  ���س��واج��م..  فيها  احل��دي��ث 

وقامت باكيات على احل�سني الفواطم”.

وال تزال تتجدد يف اآل ها�سم روح النه�سة 

وعزمية البناء وخدمة االمة، فتنتقل الراية 

ت��ت��ع��زز رف��ع��ة و�سموخا،  ك��اب��ر  ك��اب��ر اىل  م��ن 

ال����ذي يتعزز  امل��و���س��ول  ت��رت��ف��ع يف االجن�����از 

اليوم بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين يف 

خطوات  فتكون  الها�سمية،  االردن��ي��ة  اململكة 

التقدم واالإع��م��ار وااله��ت��م��ام ب���اإرث االج��داد 

االهتمام  العظيم  ومنربها  القد�س  واي���الء 

اخل���ا����س وال���ت���وج���ه خل���دم���ة ق�����س��اي��ا االم���ة 

ال��ع��رب��ي��ة وااله���ت���م���ام ب���االإ����س���الح وال��ت��ن��م��ي��ة 

يف  لال�ستثمار  والتوجه  االردن  يف  ال�ساملة 

والتاأكيد  وتعليما،  وتاأهيال  تدريبا  االن�سان 

ع��ل��ى ق��ي��م اال����س���الم ال�����س��م��ح��ة ال��ت��ي حت��رتم 

وال��دع��وة  واالإره�����اب  العنف  وتنبذ  االن�����س��ان 

ل��ل��ح��وار ل��ل��و���س��ول اىل ال��ع��امل ال����ذي يخلو 

م���ن امل��خ��اط��ر، ك���ل ه���ذه اإمن����ا ه���ي ت��وج��ه��ات 

الها�سمية منذ فجر  القيادة  اختطتها  ثابتة 

قدما  ومت�����س��ي  ال��ك��ربى  ال��ع��رب��ي��ة  النه�سة 

نحو  والتحديث  والتطوير  ال��ب��ن��اء  رك��ب  يف 

امل�ستقبل االف�سل.
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االنباط-العقبة

اأّك���د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اأهمية 

بالعقبة  البحرية  املحمية  اإن�ساء  يف  االإ���س��راع 

املتحدة  االأمم  اإىل قائمة منظمة  لرت�سيحها 

للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(.

ووّج���ه ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل زي��ارت��ه ام�س 

التابع  البحري  العقبة  متنزه  اإىل  الثالثاء 

ل�سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة، 

ل��ل��ع��ق��ب��ة  ال���داخ���ل���ي���ة  ال�����س��ي��اح��ة  ت���ع���زي���ز  اإىل 

واال���س��ت��ع��داد ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��اح يف خمتلف 

مواقع املدينة.

و�����س����دد ج���الل���ت���ه ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون 

حلماية البيئة البحرية من التلوث.

املتعلقة  امللك على اخلطط  واطلع جاللة 

ب��امل��ح��م��ي��ة وم����راح����ل االإجن�������از ف��ي��ه��ا، وع��ل��ى 

العقبة  امل��رج��اين يف  التفرد  اإج���راءات حماية 

واال�ستفادة منه، واحلفاظ على نظافة البيئة 

البحرية وتنظيم قطاع ال�سيد.

رئي�س  قّدمه  ايجاز  اإىل  جاللته  وا�ستمع 

جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

بخيت،  نايف  املهند�س  اخلا�سة  االقت�سادية 

اأو�سح فيه االإجراءات املتخذة حلماية البيئة 

ل�سواطئ  اجلمالية  القيمة  ورف���ع  البحرية 

املتنزه البحري ومياهه.

واأ�سار بخيت اإىل االإجراءات، التي تنفذها 

برامج  جم��ال  يف  املعنية،  واجل��ه��ات  ال�سلطة 

املرجانية  احليود  بقيمة  والتثقيف  التوعية 

واملوائل البحرية وامل�سادر الطبيعية االأخرى 

وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا واآل����ي����ات امل��راق��ب��ة 

النافذة،  للت�سريعات  وفقاً  املخالفات  و�سبط 

اإجن��ازه��ا  ال��ت��ي �سيتم  اإىل ج��ان��ب االإج�����راءات 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ي��د ودع�����م وت��ط��وي��ر 

وحت�سني البنية ال�ساطئية لقوارب ال�سيادين 

ومعداتهم.

كما عر�س مدير االأمن العام اللواء الركن 

ح�سني احلوامتة، اأمام جاللته اال�سرتاتيجية 

االأمنية، التي اأولت اجلانب البيئي وال�سياحي 

اأهمية خا�سة، مما يعك�س ال�سورة احل�سارية 

لالأردن بني دول العامل، وملا له من اآثار مهمة 

والتنمية  الوطني  االقت�ساد  على  ومبا�سرة 

املحلية.

ب��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��م��ل  ب����دء  اإىل  ول���ف���ت 

قيادة  تنفيذها  على  ت�سرف  �سياحية  اأمنية 

ال�سياحي  االأم��ن  لتوفري  العقبة  اإقليم  اأم��ن 

والبيئي بالتعاون مع كتيبة من قوات الدرك، 

ال�سياحية  لل�سرطة  خا�س  ق�سم  يتوىل  حيث 

والبيئية االأدوار الرقابية والتنظيمية واإنفاذ 

الت�سريعات ال�سياحية والبيئية.

ك��وادر من الدفاع  اأن  اإىل  واأ�سار احلوامتة 

امل����دين ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 

واالإ���س��ع��اف��ي��ة وع��م��ل��ي��ات االإن���ق���اذ، وف���ق اأع��ل��ى 

املعايري العاملية، يف حني با�سر غطا�سو الدفاع 

خليج  مل��ي��اه  تنظيف  ح��م��الت  بتنظيم  امل���دين 

العقبة واحليود املرجانية على مدار العام.

االنباط-عمان

احلكومة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وج��ه 

التابعة  ال��زراع��ي��ة  املحطات  م��ن  اال�ستفادة  اإىل 

للم�ساريع  ح��وا���س��ن  ل��ت��ك��ون  ال����زراع����ة،  ل�����وزارة 

الزراعية املتقدمة.

ول���ف���ت ج��الل��ت��ه، خ����الل زي������ارة غ���ري معلنة 

اأوه���ي���ده يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان ام�س  اإىل حم��ط��ة 

القطاع  مع  �سراكات  بناء  اأهمية  اإىل  الثالثاء، 

اخلا�س لال�ستفادة من هذه املحطات.

جميع  تقييم  ����س���رورة  اإىل  ج��الل��ت��ه  واأ����س���ار 

حيث  م��ن  تفعيلها،  واإع����ادة  ال��زراع��ي��ة  املحطات 

االإدارة واآلية نظم الزراعة والري واملزروعات.

و�����س����دد ج���الل���ت���ه ع���ل���ى ������س�����رورة ا����س���ت���ف���ادة 

املجتمع املحلي من املحطة من خالل ت�سغيلهم 

وتدريبهم على االأ�ساليب الزراعية احلديثة.

وحتتوي املحطة، التي تقام على م�ساحة األفي 

دومن، على اأ�سجار زيتون، وف�ستق حلبي، وعنب، 

ويعمل فيها 35 عاماًل من �سكان املنطقة.

بنية  بها  تتوفر  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ة،  ت�ستمل  كما 

منها  ك��ل  �سعة  ب��رك��ت��ني  ع��ل��ى  م��ت��ك��ام��ل��ة،  حتتية 

رئي�سية حتت  ري  و�سبكة  مكعب،  مرت   2700
االأر�������س ت��غ��ط��ي ك��ام��ل امل��ح��ط��ة، واأرب���ع���ة ب��ي��وت 

بال�ستيكية.

يذكر اأن هنالك 12 حمطة زراعية اإنتاجية 

املحافظات،  خمتلف  يف  ال��زراع��ة  ل����وزارة  تابعة 

باالإ�سافة اإىل وجود حمطات الإنتاج االأ�ستال يتم 

توزيعها على املزارعني.

االنباط-عمان

اأّكد �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، 

ويل العهد، �سرورة رفع وتعزيز قدرة االأردن يف 

جمال فحو�سات فريو�س كورونا املُ�ستّجد.

ودعا �سمو ويل العهد، خالل تروؤ�سه اجتماعاً 

ع��رب تقنية االت�����س��ال امل���رئ���ي، ام�����س ال��ث��الث��اء، 

فريو�س  ملواجهة  الوقائية  االإج����راءات  ملناق�سة 

التي  املخربّية،  الفحو�سات  زي��ادة  اإىل  ك��ورون��ا، 

ت��وّف��ر م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ع��ن ح����االت امل�سابني 

وت�سّرع التعامل معها للحد من انت�ساره.

باإنتاج  املعنية  اجل��ه��ات  بجهود  �سموه  واأ���س��اد 

يف  التو�سع  اأن  اإىل  الفتاً  حملياً،  فح�س  �سرائح 

يف  �سي�ساهم  اململكة  داخ���ل  الفحو�سات  اإج����راء 

تعزيز ا�ستدامة العمل يف جميع القطاعات.

واأّكد �سمو ويل العهد، خالل االجتماع، الذي 

ح�����س��ره وزي����ر ال�����س��ح��ة وم��دي��ر ع���ام اخل��دم��ات 

ويل  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  امللكية،  الطبية 

“غياث ونادية �سختيان  العهد، ومدير موؤ�س�سة 

اخلريية”، اأهمية التعاون بني جميع املوؤ�س�سات 

املعنية حلماية االأردن من وباء كورونا.

بعملية  اخل��ريي��ة،  �سختيان  موؤ�س�سة  وت��ق��وم 

“كورونا”  اختبار  تقنيات  الإنتاج  وتطوير  بحث 

ون(،  تو  )بليون  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  حملياً، 

الفريو�س  عن  للك�سف  ب��روت��وك��واًل  ط��ّورت  التي 

بانتظار  الوراثية،  اجلينات  ت�سل�سل  با�ستخدام 

وال������دواء  االأغ����ذي����ة  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  اع���ت���م���اده 

.)FDA( االأمريكية

م��ب��ادرات  اأح���د  االأفكار”  “م�سنع  وي�����س��اه��م 

موؤ�س�سة ويل العهد، من خالل الطباعة ثالثية 

االأبعاد، باإنتاج معدات طبية يف خمتربات املدينة 

بالتعاون  الفح�س،  اأجهزة  يف  ُت�ستخدم  الطبية، 

مع القطاع اخلا�س.

و���س��رائ��ح  اأج���ه���زة  اإن���ت���اج  عملية  و�ست�ساعف 

ال��ك�����س��ف ع����ن ف����ريو�����س ك����ورون����ا حم���ل���ي���اً، م��ن 

الفحو�سات اليومية، وبتكلفة اأقل.

جاللته يوكد أهمية اإلسراع بإنشاء المحمية البحرية 

توجيهات ملكية جديدة لسلطة العقبة

الملك يوجه الحكومة إلى االستفادة من المحطات الزراعية 

 ولي العهد يؤكد ضرورة رفع وتعزيز قدرة األردن في مجال فحوصات فيروس كورونا

ولي العهد: التوسع في إجراء الفحوصات يساهم في تعزيز 
استدامة عمل جميع القطاعات
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االنباط-عمان

العمل  ل��وزارة  االإعالمي  الناطق  بينت 

باأن الوزارة �صتطلق خدمة نظام الت�صاريح 

االأربعاء  اعتبارا من يوم غد  االلكرتونية 

يرتتب  ال���ذي  االم���ر   ٣/٦/٢٠٢٠ امل��واف��ق 

الورقية  امل��ع��ام��الت  ع��ن  اال�صتغناء  عليه 

واجن�����از م��ع��ام��الت ت�����ص��اري��ح ال��ع��م��ل من 

ق��ب��ل ا���ص��ح��اب ال��ع��م��ل م��ن خ���الل النظام 

االلكرتوين ح�صرا  دون احلاجة ملراجعة 

لها  ال��ت��اب��ع��ة  امل��دي��ري��ات  او  ال��ع��م��ل  وزارة 

ب���االإ����ص���اف���ة اىل ت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ة ع��م��ل��ي��ة 

امل�صتحقة  ل��ل��ر���ص��وم  االل���ك���رتوين  ال���دف���ع 

واخل��دم��ات  العمل  ت�صاريح  ا���ص��دار  على 

االأخ������رى ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال�������وزارة وذل���ك 

مت��ا���ص��ي��ا م���ع االإج�������راءات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

وزارة العمل  للعودة اىل تقدمي خدماتها 

ب�صكل يحافظ  و  العمل  واأ�صحاب  للعمال 

وال�صحة  العامة  ال�صالمة  اإج���راءات  على 

املهنية الواجب اإتباعها من قبل الوزارات 

والدوائر احلكومية

ك��م��ا اأو���ص��ح��ت ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ان��ه 

ولغايات اال�صتفادة من خدمات الت�صاريح 

االلكرتونية على  �صاحب العمل الت�صجيل 

ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام  م��ن خ����الل  ال���دخ���ول على 
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العمل االلكرتونية   اختيار بوابة ت�صاريح 

واإدخال البيانات ح�صب املعطيات املطلوبة 

النظام  يطلبها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  وح�صب 

, ك��م��ا ات��اح��ت ال�����وزارة دل��ي��ل ي��و���ص��ح الية 

الت�صجيل على النظام ل�صاحب العمل .

و���ص��ت��ع��م��ل ال������وزارة ع��ل��ى اإط����الق نظام 

مراحل  عدة  على  االلكرتونية  الت�صاريح 

ب����دءا ب���اإط���الق خ��دم��ة جت��دي��د ت�����ص��اري��ح 

العمل للقطاع الزراعي بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٠. 

واإطالق خدمة جتديد ت�صاريح العمل 

وتغيري �صاحب العمل لقطاع العاملني يف 

٧/٦/٢٠٢٠ وخدمة جتديد  املنازل بتاريخ 

التجاري  للقطاع  العمل  �صاحب  وتغيري 

وال�����ص��ن��اع��ي ,امل������ايل واخل����دم����ي ب��ت��اري��خ 

 ,١٤/٦/٢٠٢٠

والهيئات  لل�صفارات  املقدمة  اخلدمات 

ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة 

الر�صمية.  وال��دوائ��ر  االهلية  واملوؤ�ص�صات 

بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ 

واأخريا ت�صاريح العمل لعمال النظافة 

بتاريخ  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ج��م��ع��ات  ل��ل��ع��م��ارات 

.٢٨/٦/٢٠٢٠

ك����م����ا ����ص���ت���ت���ي���ح ال��������������وزارة اخل�����دم�����ات 

العمل  ال��ت��ال��ي��ة الأ���ص��ح��اب  االل��ك��رتون��ي��ة 

اعتبارا من تاريخ ٣/٦/٢٠٢٠ :

خدمة تبليغ فرار

خدمة الغاء فرار

خدمة براءة ذمة

خدمة ا�صدار مغادرة نهائية

خدمة ا�صدار خروج وعودة

خدمة الغاء ت�صريح عمل

ول���غ���اي���ات احل�����د م����ن ت�������داول ال��ن��ق��ود 

الورقية وللحفاظ على �صالمة املواطنني 

وامل��وظ��ف��ني م��ن خ��ط��ر االإ���ص��اب��ة ب��ع��دوي 

خدمة  بتفعيل  ال�����وزارة  ق��ام��ت  ال��ك��ورون��ا 

ال���دف���ع االل����ك����رتوين, وب���اإم���ك���ان ���ص��اح��ب 

ال��ع��م��ل ال���دف���ع ب��ا���ص��ت��خ��دام ت��ط��ب��ي��ق اأي 

فواتريكم وذلك من خالل:

�صاحب  ح�����ص��اب  وت��ط��ب��ي��ق  �صفحة   •
العمل البنكي

االلكرتونية املوبايل  • حمافظ 
اأي  م��وق��ع  اأو  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن   •

فواتريكم

اململكة  بنوك  فروع  • جميع 
فواتريكم  اأي  • وكالء 

الربيد االأردين • مكاتب 

ويف هذا ال�صياق  تهيب الوزارة باالأخوة 

امل��واط��ن��ني ان���ه يف ح���ال ���ص��رورة مراجعة 

م���دي���ري���ات ال���ع���م���ل يف ك���اف���ة حم��اف��ظ��ات 

امل��م��ل��ك��ة ����ص���رورة االل���ت���زام ال��ت��ام ب��ارت��داء 

والتقيد  وال��ك��م��ام��ات  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ق��ف��ازات 

ال���ت���ام ب���االإر����ص���ادات ال�������ص���ادرة ع���ن وزارة 

املخت�صة مبا فيها عدم  ال�صحة واجلهات 

امل�����ص��اف��ح��ة وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي, علما 

داخ��ل  �صيكون  للمراجعني  االع��ل��ى  احل��د 

ال  العمل  مديريات  يف  اال�صتقبال  قاعات 

يكون  اأن  على  فقط,  مراجعني   5 يتجاوز 

التباعد م��ا ب��ني امل��راج��ع��ني يف امل��ق��اع��د ال 

ا�صتقبال  فرتة  ان  علما  مرتين,  عن  يقل 

املراجعني يف الوزارة ومديرياتها املنت�صرة 

يف امليدان �صتكون من ال�صاعة 9:٠٠ �صباحا 

ولغاية ال�صاعة ٣:٠٠ ظهراً. 

واأك������دت ال��ن��اط��ق االإع����الم����ي ل���ل���وزارة  

اأن قنوات االت�صال والتوا�صل لديها  على 

متاحة للجميع من خالل االت�صال مبركز 

الوزارة من اأي هاتف اأر�صي اأو خلوي على 

بريد  خ���الل  م��ن  اأو   )5٨٠٢٦٦٦( ال��رق��م 

الوزارة االلكرتوين

 )info.mol.gov.jo(, اأو �صفحة 

الوزارة على الفي�س بوك.

تصاريح العمل الكترونيا اعتبارا من اليوم 

755 اصابة بـ » كورونا « منذ بداية االزمة  

اجراءات إدارية وأمنية لضمان نجاح امتحانات التوجيهي 

االنباط-عمان 

ح��االت   9 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجّد يف اململكة 

ام�����س ال��ث��الث��اء, ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد االإج��م��ايل 

لالإ�صابات منذ بدء الوباء اإىل ٧55 اإ�صابة.

وتوزعت احلاالت الت�صع اجلديدة بح�صب 

املوجز االإعالمي ال�صادر عن رئا�صة الوزراء 

حالتان  االآت��ي:  النحو  على  ال�صحة  ووزارة 

�����ص��ة  م���ن م��وظ��ف��ي اأح�����د ال���ف���ن���ادق امل��خ�����صّ

ل��ل��ح��ج��ر, و٣ ح�����االت الأردن����ي����ني ق��ادم��ي�����ن 

م���ن اخل�����ارج وحت���دي���دا م���ن دول )رو���ص��ي��ا, 

وال��والي��ات امل��ّت��ح��دة االأم��ري��ك��ّي��ة, وق��ط��ر(, و 

عرب  ق��ادم��ني  ���ص��اح��ن��ات  ل�صائقي  ح����االت   ٤

من  و٣  اأردين,  اأح���ده���م  ال���ع���م���ري,  ح����دود 

جن�صّيات غري اأردنّية مّت التعامل معهم وفق 

الربوتوكول املّتبع.

كما  ت��وزع��ت  �صفاء  حالة   ١٤ �ُصجلت  كما 

يلي: ١٢ حالة يف م�صت�صفى االأمري حمزة, و 

حالتان يف م�صت�صفى امللك املوؤ�ّص�س عبد اهلل 

اجلامعي.

فح�صاً   5٨١9 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

الفحو�صات  عدد  اإجمايل  لي�صبح  خمربّياً, 

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 

١9٨ األفا و ٨٧9 فح�صاً.

�صرورة  على  التاأكيد  احلكومة  وج��ددت 

وزارة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  بالتعليمات  االل���ت���زام 

التو�ّصع  ة يف ظّل  املخت�صّ ال�صّحة, واجلهات 

ملعظمها  لل�صماح  والتوّجه  القطاعات  بفتح 

بالعمل؛ االأمر الذي يتطّلب التزام اجلميع 

باإجراءات الوقاية, حمذرة من عدم االلتزام 

اإ����ص���اب���ات  ال�����ذي ق���د ي�������وؤّدي اإىل ت�����ص��ج��ي��ل 

ق��ّدر  ال   - عليها  ال�صيطرة  ي�صعب  ج��دي��دة 

اهلل - وعندها قد تلجاأ اإىل فر�س اإجراءات 

م�صّددة جمّدداً.

ع��دد  اأن  اإىل  االإع����الم����ي  امل���وج���ز  ول��ف��ت 

منذ  ب��ل��غ  “اأمان”  ت��ط��ب��ي��ق  م�����ص��ت��خ��دم��ي 

اإط����الق����ه, ق���راب���ة رب����ع م��ل��ي��ون م���واط���ن يف 

اململكة, وهو يعد بذلك من اأكرث التطبيقات 

االإلكرتونّية انت�صاراً لتتبع املخالطني.

االنباط-عمان

ن��اق�����س وزي�����را ال��داخ��ل��ي��ة ���ص��الم��ة ح��م��اد 

والرتبية والتعليم الدكتور تي�صري النعيمي 

اأب��رز االإج��راءات االإداري��ة والفنية واالأمنية 

ال��ت��ي مت ات���خ���اذه���ا ل�����ص��م��ان ���ص��ري واإجن����اح 

امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠.

جاء ذلك لدى لقائهما ام�س الثالثاء يف 

حمافظي  مب�صاركة  الداخلية  وزارة  مبنى 

امليدان عرب تقنية االت�صال املرئي وامل�صموع 

الدكتور  الداخلية  اأمني عام وزارة  وح�صور 

لوزارة  العامني  واالأمينني  حمور  ابو  خالد 

العجارمة  نواف  الدكتور  والتعليم  الرتبية 

والدكتورة جنوى قبيالت وعدد من مدراء 

ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ري��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  االإدارت 

يف  الفنية  لل�صوؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  وم�صاعد 

امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  اآخ���ر  وع���دد  ال�صحة  وزارة 

واملعنيني.

وزارة  ور�صالة  دور  الداخلية  وزي��ر  واأك��د 

االأجيال  بتن�صئة  املتمثلة  والتعليم  الرتبية 

واإع����داده����م ل��ي��ك��ون��وا ق����ادة امل�����ص��ت��ق��ب��ل بعد 

توؤهلهم  التي  والقيم  للكفايات  امتالكهم 

لالنخراط يف احلياة.

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دور  ح���م���اد  اأك�����د  ك��م��ا 

واأج��ه��زت��ه��ا االأم��ن��ي��ة واحل��ك��ام االإداري�����ني يف 

والتعليم  الرتبية  وزارة  جهود  واإ�صناد  دعم 

الإجن�����اح م��ه��ام��ه��ا وت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة االآم��ن��ة 

���ص��واء كان  االم��ت��ح��ان��ات  ت��ق��دمي  للطلبة يف 

تاأمني  اأو  االمتحان  قاعات  ذلك يف مراقبة 

االأ�صئلة  ملرافقة  الالزمة  االأمنية  احلماية 

اإدارة االم��ت��ح��ان��ات يف  م��ن��ذ ا���ص��ت��الم��ه��ا م��ن 

داخ���ل  اإىل  و���ص��ول��ه��ا  ح��ت��ى  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

ق���اع���ات االم���ت���ح���ان وك����ل م���ا ت��ط��ل��ب��ه وزارة 

الرتبية من اإجراءات اأمنية.

تكليف  اأنه مت  اإىل  الداخلية  وزير  واأ�صار 

املحافظني وبالتن�صيق مع املجال�س االأمنية 

املحافظات  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وم����دراء 

واالأل����وي����ة ل��و���ص��ع اخل���ط���ة االأم���ن���ي���ة ب��ه��ذا 

�صعيا  وذل���ك  التنفيذ,  م��و���ص��ع  اخل�����ص��و���س 

ل�����ص��م��ان ���ص��الم��ة جم���ري���ات االم��ت��ح��ان��ات 

ال��ت��ي تعك�س ���ص��ورة  ب��ال�����ص��ورة  واإظ���ه���اره���ا 

ال�صمعة  م��ع  ومت��ا���ص��ي��ا  احل�����ص��اري��ة  االأردن 

العاملية وامل�صداقية العالية التي تتمتع بها 

امتحانات الثانوية العامة يف اململكة.

اأكد وزير الرتبية, خالل عر�س  ب��دوره, 

مرئي, اأن الوزارة اأنهت جميع اال�صتعدادات 

الفنية واالإداري����ة ال��الزم��ة الإجن���اح ال��دورة 

االمتحانية منذ يومها االأول, مبينا يف هذا 

االإطار اأن الوزارة تواكب التطورات العاملية 

وامل��راق��ب��ة  االإ����ص���راف  عملية  يف  امل��ت�����ص��ارع��ة 

االأج��واء  توفري  اإىل  و�صوال  االمتحان  على 

وفقا  امتحاناتهم  الأداء  للطلبة  املنا�صبة 

للخطة املعدة لذلك.

العامة  الثانوية  �صهادة  امتحان  اأن  وبني 

ل��ل��ع��ام احل����ايل ���ص��ي��ج��رى وف���ق���اً الإج������راءات 

ج��دي��دة وذل����ك ن��ظ��راً ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي متر 

التعامل مع جائحة  اململكة, وخ�صو�صاً  بها 

ك�����ورون�����ا؛ ح���ي���ث ���ص��ي��ت��م ات����خ����اذ اإج��������راءات 

التباعد  �صرط  حيث  من  العامة  ال�صالمة 

االجتماعي مب�صافة مرتين بني كل طالب 

وت��ع��ق��ي��م ال���ق���اع���ات ق��ب��ل وب���ع���د اجل��ل�����ص��ات 

االمتحانية عن طريق وزارة االإدارة املحلية 

واأم����ان����ة ع���م���ان ال���ك���ربى ووج������ود مم��ر���س 

امتحاين  م��رك��ز  ك��ل  يف  ال�صحة  وزارة  م��ن 

وارتداء القفازات والكمامة؛ حيث �صتوزعها 

الوزارة على الطلبة قبل دخولهم اىل قاعات 

اإر����ص���ادي للطلبة  االم��ت��ح��ان وو���ص��ع دل��ي��ل 

)فيديو تو�صيحي(.

امل��ت��ق��دم��ني  ال��ط��ل��ب��ة  اأع��������داد  اإن  وق������ال 

منهم  م�����ص��رتك��اً   ١٧٨٢١٧ يبلغ  ل��الم��ت��ح��ان 

الف   ٧٣ وح���وايل  نظامي  طالب  اآالف   ١٠5

لالمتحان  �صيتقدمون  نظامي  غري  طالب 

يف ٧٢٠ مركزا امتحانيا تت�صمن ١٨5٠ قاعة 

امتحان.

يتطلب  االأم����ر  ه���ذا  اأن  النعيمي  وت��اب��ع 

واجب  اأم��ام  اأننا  م��وؤك��داً  اك��رب,  اأمنياً  جهداً 

اأثبتت وزارة الداخلية من  وطني مهم وقد 

االأمنية قدرتها على حماية  اأذرع��ه��ا  خ��الل 

وتاأمني هذا الواجب الوطني.

ال�صحية  للظروف  نظرا  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 

املرتبطة بفريو�س كورونا فقد مت هذه العام 

م�صاعفة عدد املراكز االمتحانية والقاعات 

للمحافظة على �صروط ومتطلبات ال�صحة 

العامة؛ حيث يتواجد يف كل غرفة امتحان 

حوايل ١٢ اإىل ١5 طالبا.

ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رتب��ي��ة وزارة  وزي����ر  و���ص��ك��ر 

واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ني واحل��ك��ام 

االإداري��������ني ع��ل��ى دع��م��ه��م وم�����ص��ارك��ت��ه��م يف 

اإجناح االمتحان الوطني الذي ُيعد امتحاناً 

منوذجياً وعاداًل ويحقق الغاية املرجوة منه 

من خالل قدرته على قيا�س قدرات الطلبة.

اأن  االأم���ن���ي���ة  االإدارات  م����دري����رو  واأك������د 

ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة واج����ب وط��ن��ي 

تعاون  اإجناحه وهناك  ويجب على اجلميع 

ووزارة  امل��ح��اف��ظ��ني  م���ع  م�صتمر  وت��ن�����ص��ي��ق 

اأمنية  خطة  اإع���داد  ومت  والتعليم  الرتبية 

���ص��ام��ل��ة ت��ت�����ص��م��ن وج������ود غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات 

ومرافقة اأمنية لنقل االأ�صئلة ونقاطا اأمنية 

وت�صيري  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ات  يف 

دوريات اأمنية راجلة وغريها.

ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى املحافظني  واأك����د وزي����ر 

واحلكام االإداريني اتخاذ االإجراءات الكفيلة 

ب��ح��ف��ظ اأم�����ن ام���ت���ح���ان ����ص���ه���ادة ال��ث��ان��وي��ة 

بالتن�صيق  وذل���ك  م��راح��ل��ه,  ب��ك��اف��ة  ال��ع��ام��ة 

م��ع االأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة وم����دراء ال��رتب��ي��ة يف 

ودع��وة  االأخ��رى  املعنية  واجلهات  املحافظة 

لو�صع اخلطط  املحلية لالجتماع  املجال�س 

وال��رتت��ي��ب��ات ال��الزم��ة ب��ه��ذا ال�����ص��اأن مو�صع 

التنفيذ.

 القوات المسلحة تحبط محاولتي 
تسلل لتهريب مخدرات من سوريا

 ضبط شخصين بحوزتهما مواد 
مخدرة وأسلحة في البلقاء والعقبة

شركات الحج والعمرة » تحتضر« 
وتحتاج لالنقاذ

االنباط-عمان

ال�صرقية,  الع�صكرية  املنطقة  اأح��ب��ط��ت 

بالتن�صيق مع االأجهزة االأمنية ذات العالقة 

حماولتي  االث��ن��ني,  واجهاتها  اإح���دى  على 

وبحوزتهم  االأ�صخا�س  من  ملجموعة  ت�صلل 

ال�صورية  االأرا�صي  املخدرات, من  كمية من 

اإىل االأرا�صي االأردنية.

وقال م�صدر ع�صكري م�صوؤول يف القيادة 

العامة للقوات امل�صلحة االأردنية – اجلي�س 

ال��ع��رب��ي يف ب��ي��ان ال���ي���وم ال���ث���الث���اء, اإن����ه مت 

اإلقاء  اإىل  اأدى  ما  اال�صتباك  قواعد  تطبيق 

القب�س على اثنني واإ�صابة اأحدهم وتراجع 

باقي االأ�صخا�س اإىل داخل العمق ال�صوري.

واأ������ص�����اف اإن������ه وب���ع���د ت��ف��ت��ي�����س امل��ن��ط��ق��ة 

ح�صي�س,  كف   ١٢٧٢ �صبط  مت  واالأ�صخا�س, 

ور���ص��ا���س ن���وع ك��ال���ص��ن��ك��وف, م��ب��ي��ن��ا اأن����ه مت 

حت���وي���ل االأ����ص���خ���ا����س وامل�������ص���ب���وط���ات اإىل 

اجلهات املخت�صة.

ال��ع�����ص��ك��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  امل�����ص��در  واأك�����د 

اأي  مع  وح��زم  ق��وة  بكل  �صتتعامل  ال�صرقية 

اأج��ل  م��ن  تهريب  حم��اول��ة  اأو  ت�صلل  عملية 

حماية الوطن واأمن احلدود للمملكة.

االنباط-عمان

مطلوب  على  القب�س  اأمنية  ق��وة  األ��ق��ت 

بق�صايا القتل العمد وال�صروع به, و�صبطت 

ا�صتال  م��ن  كمية  ال��ب��ل��ق��اء  امل��ن��زل يف  داخ���ل 

اإىل  ناريني,  و�صالحني  املخدرة  املاريجوانا 

احل�صي�س  م���ادة  م��ن  ك��ف��اً   ١٤ �صبط  ج��ان��ب 

املخدرة بحوزة اأحد اال�صخا�س يف حمافظة 

العقبة.

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

االأم����ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان ام�����س ال��ث��الث��اء, اإن��ه 

للعاملني  وردت  معلومات  متابعة  اإث��ر  على 

اأحد  قيام  حول  املخدرات  مكافحة  اإدارة  يف 

يف  طلبات   5 وبحقه  املطلوبني  االأ�صخا�س 

و�صرقة  بالقتل  و���ص��روع  عمد  قتل  ق�صايا 

غرب  مناطق  اإح���دى  يف  منزله  با�صتخدام 

املاريجوانا  م��ادة  وتخزين  ل��زراع��ة  البلقاء 

التاأكد من  وبعد  اأمنية  املخدرة, قامت قوة 

كافة املعلومات مبداهمة منزل املطلوب.

وا����ص���اف اإن ال�����ص��خ�����س امل��ط��ل��وب ح���اول 

اأن القوة االأمنية  اإال  الهرب عند مداهمته, 

مت��ك��ن��ت م��ن اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه, ك��م��ا مت 

اإلقاء القب�س على �صخ�س اآخر كان برفقته, 

بط  �صُ امل���ن���زل  وب��ت��ف��ت��ي�����س  اأن����ه  اإىل  م�����ص��ريا 

اأ�صتال  ناريان, وكميات من  �صالحان  داخله 

املنزل  داخ���ل حديقة  امل��زروع��ة  امل��اري��ج��وان��ا 

للبيع,  معدة  املخدرة  امل��ادة  ذات  من  وكمية 

وبو�صرت التحقيقات يف الق�صية.

ويف �صياق مت�صل, تابع العاملون يف ق�صم 

وردت  معلومات  العقبة  خم��درات  مكافحة 

بنقل كمية من  االأ�صخا�س  اأح��د  قيام  حول 

اإح���دى  ب��وا���ص��ط��ة  امل���خ���درة  احل�صي�س  م����ادة 

من  ومتكنوا  العقبة,  حمافظة  يف  املركبات 

حت��دي��د امل��رك��ب��ة واي��ق��اف��ه��ا واإل���ق���اء القب�س 

يف  ع��رث  املركبة  وبتفتي�س  ب��ه  امل�صتبه  على 

مادة  من  كفاً   ١٤ على  داخ��ل��ه,ا  �صري  خمباأ 

احل�صي�س وبو�صرت التحقيقات.

 االنباط-عمان

دق���ت ���ص��رك��ات احل���ج وال��ع��م��رة “ ن��اق��و���س 

اعمالها   ع���دم دمي��وم��ة  م��ن  اخلطر” خ��وف��ا 

ف��ريو���س كورونا  ازم��ة  تبعات  وتوقفها ج��راء 

امل�صتجد.

واكد ممثلون لل�صركات خالل لقاء نظمته 

التي  ال�صركات  ان  ام�س  عمان  جت���ارة  غرفة 

تعمل حتت مظلة القطاع تواجه اليوم  “ازمة 

غري م�صبوقة” ادخلتهم يف “حالة احت�صار” 

م����امل ي���ك���ون ه��ن��ال��ك ق�������رارات ت�����ص��اع��د على 

انقاذها.

وا�صاروا اىل خ�صائر �صركات احلج والعمرة 

خالل اال�صهر االربعة املا�صية  التي تلت قرار 

وقف العمره بلغت ما يقارب ٢٠ مليون دينار.

وقالوا ان �صركات احلج والعمرة تتعامل مع 

١٤٠ الف معتمر من االردن خالل فرتة عطلة 

املدار�س ال�صتوية و�صهر رم�صان املبارك.

ال�صياحة  ام��ني �صر جمعية وك��الء  وا���ص��ار 

وال�صفر كمال ابوذياب اىل وج��ود ٢٠٨ �صركة 

تعمل بقطاع احلج والعمرة  لديها ١٠٠ فرعا 

باملحافظات ت�صغل حوايل ٣ االف موظف.

ول��ف��ت اىل ان ال�����ص��رك��ات ت��ع��اين م��ن ع��دم 

وج��ود مرجعية حم��ددة للتعامل معها حيث 

ال�صياحة  وزارة  قبل  من  تتم  الرتاخي�س  ان 

الر�صمي  االعتماد  فيما حت�صل على  واالث���ار 

وال�صوؤون  االوق��اف  وزارة  من  والعمرة  للحج 

واملقد�صات اال�صالمية .

وط����ال����ب اب�����و ذي������اب م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��م��ان 

العاملني  روات���ب  دف��ع  با�صتمرار  االجتماعي 

من �صندوق التعطل حتى نهاية العام احلايل 

, وت�صهيل احل�صول على قرو�س من البنوك, 

ومنح ال�صركات قرو�س ح�صنة �صمن �صروط 

مي�صرة.

وط���ال���ب ك��ذل��ك ب���ان ي��ك��ون ه��ن��ال��ك بديل 

اخر للكفاالت البنكية, واعادة تنظيم القطاع 

وحمايته ووقف منح تراخي�س جديدة وايجاد 

���ص��ن��دوق ل��ل��م��خ��اط��ر واي���ج���اد م��ظ��ل��ة واح���دة 

للقطاع ا�صافة اىل امل�صاركة يف نقل املغرتبني 

االردنيني العائدين من اخلارج.

ولفت اياد الديك امل�صتثمر يف القطاع اىل 

العاملة  ال�����ص��رك��ات  تكبدتها  ال��ت��ي  اخل�����ص��ائ��ر 

بخدمة احلجاج واملعتمرين) املميز( والبالغ 

عددها ٦٠ �صركة مبينا ان عقودها  ال�صنوية 

ملو�صم احلج ت�صل اىل 5٠ مليون دينار.

وطالب  الديك  ب�صرورة ال�صعي والتوا�صل 

م��ع اجل��ان��ب ال�����ص��ع��ودي الع����ادة امل��ب��ال��غ التي 

دفعتها �صركات احلج والعمرة قبل قرار وقف 

ل�صركات  املدفوعه  للمبالغ  باال�صافة  العمرة 

الطريان والفنادق.

و�صدد على �صرورة ان يكون هنالك نافذه 

للمحافظة  والعمرة  احلج  ل�صركات  متويلية 

على دميومة عمل القطاع والعاملني فيه.

االربعاء  3/ 6 / 2020

امريكي  وربيع  ث��ورة  هي  هل  امريكا,  يف  يجري  ما  لو�صف  املنا�صبة  الكلمة  اجد  ال 

ام  بو�س,  جورج  عهد  يف  االأمريكيون  املحافظون  و�صفه  كما  العربي  الربيع  غرار  على 

فو�صى خالقة كما كان يحلو لكونداليزا راي�س ان ت�صف بها اخلراب والقتل والدمار 

الذي خططت له يف البالد العربية !! ال�صئ الوحيد الذي ا�صتخل�صه من االحتجاجات 

االمريكية انه كما تدين تدان, وان كافة االنظمة ه�صة امام اية انتفا�صة لل�صعوب اذا 

كان حمركها ال�صعور بالظلم وانعدام العدالة االجتماعية, مهما امتلكت تلك االنظمة 

�صيذكرها  و�صعارات  اأ�صماء  لها  وتتخذ  الثورات  تولد  هكذا  والقوة,  القمع  عنا�صر  من 

بها التاريخ .

عصام الغزاوي

 الربيع االمريكي
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نتاج حلقد  هو  بل   ، اخلا�ص  راأي  العن�سرية ح�سب  ب�سبب  لي�ص  اأمريكا  يف  يحدث  ما 

التي  الأمريكية  القت�سادية  املنظومة  اإجتاه  الأمريكي  املجتمع  قبل  من  مدفون  داخلي 

اأثقلت كاهل ال�سعب الأمريكي بال�سرائب العالية مما اأدى اإىل زيادة الديون على كل فرد 

 ( اخلارجية  ديونها  تقدر  بالعامل  الأعظم  القوة   ، الأمريكية  الأحالم  اأر�ص  على  يعي�ص 

اأن ت�سل حتى نهاية العام )٢٧ تريليون دولر  ٢٣ تريليون دولر اأمريكي ( ومن املتوقع 

احلرية  متثال  برمزية  املربوطة  الأمريكي  لل�سعب  املوهومة  احلرية  واأي�سا   ، اأمريكي( 

عام  الأمريكية  املتحدة  للوليات  فرن�سا  اأهدته  والذي  نيويورك  �سواطئ  على  املن�سوب 

18٧6 يف مئوية اإ�ستقاللها ما هو اإىل اأكذوبة لطاملا �سدقها ال�سعب الأمريكي ل�سذاجته 

املعهودة وقوة الإعالم الأمريكي الذي حتكم بعقلية املواطن الأمريكي وتفكريه و�سيطر 

الإدارة  هي  بلة  الطني  زاد  ما   ، والجتماعية    والقت�سادية  ال�سيا�سية  خمرجاته  على 

الأمريكي  التاريخ  يف  حقبة  ا�سوء  نحو  اأمريكا  �سيقود  ال��ذي  ترمب  بقيادة  الأمريكية 

نتائجه  فلننتظر  للتو  ب��داأ  الأم��ري��ك��ي  الربيع   ، والفو�سوية  العنجهية  ق��رارات��ه  ب�سبب 

املاأ�ساوية والتي �ستاأثر حتما على اخلارطة ال�سيا�سية والقت�سادية حول العامل .

عمرالكعابنة

االحتجاجات األمريكية سببها 
اقتصادي وليس عنصري 

االربعاء   3/ 6 / 2020 

االنباط-عمان

ان���ت���ه���ت ال���ه���ي���ئ���ة اخل�����ريي�����ة الأردن�����ي�����ة 

 5٣٣ ت��وزي��ع  م�سروع  تنفيذ  م��ن  الها�سمية 

ط�����ردا غ���ذائ���ي���ا ب���دع���م م���ن م��ن��ظ��م��ت��ي )ان 

ومن  الإندوني�سيتني  ام(  ب��ي  ا���ص  �سي،  ب��ي 

خالل ال�سفارة الأندوني�سية يف الأردن على 

الفل�سطينيني. خميمات 

وقالت الهيئة يف بيان ام�ص الثالثاء، ان 

امل�سروع ا�ستهدف خميمي الطالبية و�سوف 

الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  مع  وبالتن�سيق 

حيث مت ت�سليم الطرود الغذائية اىل جلان 

خاللها  م��ن  ت��وزي��ع��ه��ا  ومت  امل��خ��ي��م  حت�سني 

لقواعد  اتباعا  املناولة  بنظام  امل��ن��ازل  على 

العامة. وال�سحة  ال�سالمة 

املفلح يف  اأمي���ن  الهيئة  ع��ام  اأم���ني  وق���ال 

بيننا  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ة  “نعترب  ال��ب��ي��ان، 

وب�����ني دول������ة ان���دون���ي�������س���ي���ا م����ن ال���ع���الق���ات 

الإغاثية  ال��ربام��ج  ع��ن  تثمر  وال��ت��ي  املهمة 

لالجئني  ال��ع��ون  ي��د  مت��د  وال��ت��ي  املختلفة 

لتقدمي  نتطلع  م��ا  ودائ��م��ا  الفل�سطينيني 

امل���زي���د وت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 

امل�ستفيدين”.

امل���ن���ظ���م���ات  اأن  اىل  امل����ف����ل����ح  واأ��������س�������ار 

الإن��دون��ي�����س��ي��ة ك���ان ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف دع��م 

م�ساريع  تنفيذ  ومت  الفل�سطينيني  الأخ��وة 

ط��ب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة واإغ����اث����ي����ة يف خم��ت��ل��ف 

املخيمات الفل�سطينية يف الأردن.

االنباط - الزرقاء - طارق ابو زيد 

قال م�سدر مطلع يف بلدية الزرقاء ان 

حمل  اي  باإغالق  تقم  مل  البلدية  ك��وادر 

جت���اري مل��خ��ال��ف��ة ق�����رارات ال���دف���اع خ��الل 

الخريين. الأ�سبوعني 

واأ�ساف امل�سدر ان هذا يعود اإىل التزام 

امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة ب��ق��رارات ال��دف��اع مثل 

او  للعاملني  والقفازات  الكمامات  ارتداء 

للزبائن.

اغالق  اآخر حالة  ان  اىل  امل�سدر  ونوه 

مل���ح���ل جت������اري ت����ع����ود مل��ن��ت�����س��ف ال�����س��ه��ر 

املا�سي.

وك����ان����ت ف�����رق ال����رق����اب����ة وال��ت��ف��ت��ي�����ص 

ومتوين  وجتارة  �سناعة  ملديرية  التابعة 

٣ حم��ال  اأغ��ل��ق��ت  يف حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء 

جتارية، وخالفت 10 حمال اأثناء جولتها 

وذلك  �سابق.  وقت  يف  امليدانية  الرقابية 

التي  ال��دف��اع  لأوام����ر  خمالفتها  ب�سبب 

ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة يف اإط���ار الإج����راءات 

عدوى  انت�سار  ملنع  الوقائية  الحرتازية 

امل�ستجد. فريو�ص كورونا 

االنباط - جواد اخل�رضي

جراء ال�سكاوى املتكررة من قبل املواطنني مبدينة 

املتكررة ل�سبكة ال�سرف ال�سحي  معان من الأعطال 

والتي انتهى عمرها الفرتا�سي وال��ذي جتاوز ال٣5 

ال�سبكة  العادمة من  املياه  تدفق  اإىل  ي��وؤدي  ع��ام مما 

امللك  و���س��ارع  فل�سطني  �سارع   ( املدينة  و�سط  خا�سة 

ح�سني ( لتغرق ال�سارعني وتت�سبب بالروائح الكريهة 

ادارة   . وانت�سار الذباب خا�سة ونحن بف�سل ال�سيف 

م��ي��اه م��ع��ان ق��ام��ت وم��ن��ذ ف��رتة بتتبع مناطق اخللل 

حتى تبني �سبب الن�سداد الرئي�سي وهو اخلط الناقل 

ملحطة التنقية ويقع مقابل مديرية اوقاف حمافظة 

معان وتبني هناك هبوط للخط الناقل بنف�ص املنطقة 

. فقامت ادارة مياه معان بعملية احلفر للعمل على 

ا���س��الح اخل��ط م��ن خ��الل تغيريه وتركيب موا�سري 

جديدة واحلال له ما يقارب ال�سبوعان ال�سارع مغلق 

وال��روائ��ح الكريهة تزكم الن���وف وت��زي��د م��ن معاناة 

املجاورين حيث ينت�سر الذباب اي�سا ول نن�سى احلالة 

املفاجاأة  فكانت   .  ) الكورونا  فايرو�ص   ( ال�ستثنائية 

ال�سورة  الأمطار كما يف  بوجود خط لت�سريف مياه 

رئي�سي  كهرباء  خط  اإىل  ا�سافة  الناقل  اخل��ط  يعلو 

م��وازي خلط ت�سريف  باملدينة  رئي�سية  احياء  يغذي 

مياه الأمطار كما ي�سكل خطر حقيقي .

العمل  ملنطقة  بالتوجه  اأول  “ قامت  الن��ب��اط   «

املياه  �سلطة   / م��ع��ان  م��ي��اه  لإدارة  ال��ت��وج��ه  ث��م  وم���ن 

والتقت مديرها املهند�ص �سامر املعايطة للوقوف على 

اأ�سباب امل�سكلة واأ�سباب التاأخري يف اإجناز العمل . فقال 

بداية هناك م�سكلة واجهت اإدارة مياه معان بالن�سبة 

على  بالعمل  معان  بلدية  قامت  حني  وه��ي  للمناهل 

تعبيد ال�سوارع مل تتم مراعاة وجود مناهل ال�سرف 

ال�سحي فقد مت تغطيتها مما ت�سبب مب�ساكل البحث 

عن وجود املناهل كون املقاول الذي نفذ عطاء تعبيد 

اما   . املناهل  رف��ع منا�سيب  بعملية  ال�����س��وارع مل يقم 

بالن�سبة لعملية احلفر ل�سالح اخلط الناقل باملنطقة 

ت�سريف  بوجود خط  تفاجئنا  املعايطة  قال  املذكورة 

مل��ي��اه الأم����ط����ار ف����وق خ���ط ال�����س��رف ال�����س��ح��ي وه���ذا 

خماطبتها  مت  والتي  الكربى  معان  بلدية  م�سوؤولية 

بالبلدية  امل�سوؤولني  اأع��ت��ذر  ولكن  اإزال��ت��ه  على  للعمل 

لعدم توفر الإمكانات املادية والفنية . كما مت خماطبة 

حم��اف��ظ م��ع��ان د حممد ال��ف��اي��ز ب��ه��ذا الأم����ر ولكون 

الأمر يت�سبب باأ�سرار للمواطنني قامت �سلطة املياه 

/ اإدارة مياه معان بالتنفيذ حفاظا على �سحة املواطن 

. ويف �سوؤال “ لالنباط “ حول كيفية وجود خط مياه 

؟  ذل��ك  يتم  كيف  رئي�سي  كهربائي  كيبل  اإىل  ا�سافة 

ب��اأن �سببه عدم التن�سيق بني الدوائر  اج��اب املعايطة 

املعنية كما اأ�ساف باأن التاأخري اأي�سا ت�سببت به دائرة 

اجل��م��ارك / العقبة حيث ك��ان ه��ن��اك ب��طء مبعاملة 

املقاول من اأجل اإخراج املوا�سري وامل�ستلزمات الالزمة 

علما باأننا ك�سلطة مياه اكدنا على تعهدنا نيابة عن 

املقاول بان يقوم املقاول بدفع ما يرتتب عليه �سريطة 

ال�سراع باملعاملة واخراج املوا�سري املطلوبة .

مياه  اإدارة  وقامت  املوا�سري  و�سلت  ح��ال  كل  على 

معان باإزالة خط ت�سريف مياه الأمطار ل�سالح خط 

ال�سرف ال�سحي وازاحت كيبل الكهرباء والعمل الآن 

جاري لنهاء العطل بال�سرعة الق�سوى . 

تبقى اأ�سئلة كثرية تطرح اأمام كافة امل�سوؤولني . اإىل 

متى �سيبقى غياب التن�سيق والبريوقراطية يف اجناز 

املعامالت؟!!!

االنباط-عمان

ورق����ة  “را�سد”  احل����ي����اة  م����رك����ز  اأع�������ّد 

���س��ي��ا���س��ات ت��ت�����س��م��ن اخل���ي���ارات ال��د���س��ت��وري��ة 

لإج��������راء  الأردن  يف  اع����ت����م����اده����ا  امل���م���ك���ن 

النتخابات النيابية يف ظل جائحة كورونا.

وبينت الورقة التي ن�سرت م�ساء الثنني، 

اأن ل���دى ال���دول���ة الأردن���ي���ة اأرب���ع���ة خ��ي��ارات 

تتعلق  الد�ستورية  الن�سو�ص  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 

مب�����س��ري جم��ل�����ص ال����ن����واب ال���ث���ام���ن ع�����س��ر 

التا�سع ع�سر. واإجراء النتخابات للمجل�ص 

وت����ن����وع����ت اخل������ي������ارات ال���د����س���ت���وري���ة يف 

النواب  جمل�ص  على  وانعكا�ساتها  م�سمونها 

الأول  ي��ق�����س��ي اخل���ي���ار  واحل���ك���وم���ة، ح��ي��ث 

الد�ستوري  موعدها  يف  النتخابات  باإجراء 

اإق����ال����ة  ودون  ال�����ن�����واب  جم���ل�������ص  ح����ل  دون 

احلكومة، م�ستندا على ما ورد يف ن�ص املادة 

68-٢ من الد�ستور الأردين.

اأم�����ا اخل���ي���ار ال���ث���اين ف��ي��ق�����س��ي ب���اإج���راء 

حل  بعد  الد�ستوري  مبوعدها  النتخابات 

املادة  اإىل  ا�ستنادا  احلكومة  واإقالة  املجل�ص 

٣4-٣ واملادة ٧4-٢ من الد�ستور، ما يعني حل 

حزيران  �سهر  منت�سف  قبل  النواب  جمل�ص 

احل�����ايل، وه����و اخل���ي���ار الأك�����ر ا���س��ت��خ��دام��اً 

ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى الأع�������راف الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 

ال��ن��واب  ت��ظ��ه��ر ح��ل جم��ل�����ص  وال��ت��ي  الأردن 

خم�ص ع�سرة مرة من اأ�سل �سبع ع�سرة مرة 

الأخ��ذ  م��ع   ،194٧ ع��ام  املجل�ص  فيها  ت�سكل 

مبنية  �ستكون  الأول��وي��ة  اأن  الع��ت��ب��ار  بعني 

على تطور الو�سع الوبائي وال�سحي وقدرة 

الهيئة  وخ�����س��و���س��اً  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا  ال���دول���ة 

الوباء  م��ع  التعامل  يف  لالنتخاب  امل�ستقلة 

اخليار  ويت�سمن  النتخابات.  ف��رتة  خ��الل 

ال��ث��ال��ث اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات ب��ع��د م��وع��ده��ا 

 ،)٢٧/9/٢0٢0 ت��اري��خ  بعد  )اأي  الد�ستوري 

:اأول��ه��ا  م�سارين  اإىل  اخل��ي��ار  ه��ذا  وينق�سم 

اإىل  والدعوة  احلكومة  واإقالة  الربملان  حّل 

اإجراء انتخابات بعد انتهاء املدة الد�ستورية 

ل��ل��ربمل��ان ال��ث��ام��ن ع�����س��ر، وي��ت��ل��خ�����ص ال��ث��اين 

بالدعوة اإىل اإجراء انتخابات املجل�ص التا�سع 

ع�سر  الثامن  النواب  جمل�ص  حّل  دون  ع�سر 

املجل�ص  اأن  يعني  ما  احلكومة،  اإقالة  ودون 

الثامن ع�سر ي�سلم املجل�ص التا�سع ع�سر.

وي���ت�������س���م���ن اخل������ي������ار ال������راب������ع اإج���������راء 

انتهاء  م��ن  ع��ام��ني  اأو  ع��ام  بعد  الن��ت��خ��اب��ات 

امل����دة ال��د���س��ت��وري��ة مل��ج��ل�����ص ال���ن���واب ال��ث��ام��ن 

ال��ن��واب  ملجل�ص  التمديد  بعد  وذل���ك  ع�سر، 

68-1 من  امل���ادة  ن�����ص  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  احل���ايل 

الد�ستور.

يف  التاأخر  من  ال�سيا�سات،  ورقة  وح��ذرت 

اإخ�ساع  من  يرتب  قد  ملا  النتخابات  اإج��راء 

الن��ت��خ��اب��ات ل��ع��ام��ل ال�����س��غ��ط الق��ت�����س��ادي 

ال����ذي مي��ك��ن ا���س��ت��غ��الل��ه ب��اأ���س��ك��ال م��ت��ع��ددة 

���س��واء ب�����س��راء الأ����س���وات اأو ب��ت��غ��ول ف��ك��ر اأو 

اأف�������راد ع���ل���ى غ���ريه���م م����ن خ���الل  اأو  ج���ه���ة 

تبدو  وعليه  القت�سادي،  الو�سع  ا�ستغالل 

يف  النتخابات  اإج��راء  يف  الوطنية  امل�سلحة 

كافة  وت�سخري  العام  هذا  من  الأخري  الربع 

الهدف  هذا  لتحقيق  اللوج�ستية  الإمكانات 

واملكت�سبات  امل�سالح  ال�سماح لأ�سحاب  وعدم 

حتت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  احل��ي��اة  دورة  بتعطيل 

م�����س��م��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة. واأو���س��ح��ت ال��ورق��ة اأن 

الأردن  يف  النيابية  املجال�ص  عمر  متو�سط 

منذ عام 194٧ حتى الآن و�سل اإىل ٣ �سنوات 

 1٧ 15 جمل�ساً مت حلها من اأ�سل  فقط، واأن 

املجل�ص  ب��اأن  علما   ،194٧ ع��ام  منذ  جمل�ساً 

وبقي  الد�ستورية  مدته  اأكمل  ع�سر  الرابع 

حتى حّله بعد �سهرين من اكتمال مدته.

النتخابات  اإج���راء  ملواعيد  التتبع  وب��نّي 

ل��ل��م��ج��ال�����ص  ان���ت���خ���اب���ات   10 اأن  ال���ربمل���ان���ي���ة 

ال��رب��ع  يف  اأج��ري��ت   194٧ ع��ام  م��ن��ذ  النيابية 

الأخري من ال�سنة، فيما اأجريت النتخابات 

املجل�ص  دون حل  ال�ساد�ص  النيابي  للمجل�ص 

“خيار  ب���  ي��ع��رف  م��ا  وه��و  النيابي اخل��ام�����ص 

ال��ورق��ة  وق��دم��ت  جمل�ص”.  ي�سلم  جم��ل�����ص 

ك�سرورة  العامة  التو�سيات  م��ن  جمموعة 

ال�سيا�سية  التوعية  ح��م��الت  ر�سائل  تعزيز 

من  خ��ا���ص  ب�سكل  والن��ت��خ��اب��ي��ة  ع��ام  ب�سكل 

حجم  على  للرتكيز  العالقة،  ذات  اجل��ه��ات 

املرحلة  يف  الأردن  يواجهها  التي  التحديات 

ال��ت��ا���س��ع  ال����ربمل����ان  دور  واأه���م���ي���ة  امل���ق���ب���ل���ة، 

ال��ن��زاه��ة  ع�����س��ر، و���س��رورة حتقيق ���س��م��ان��ات 

خيار  اأي  يف  والعدالة  واحل��ري��ة  وال�سفافية 

مع  تكيفها  عند  امل�ستقلة  الهيئة  ل��ه  تلجاأ 

ال��و���س��ع ال��ل��وج�����س��ت��ي ال���ن���اجت ع���ن ف��ريو���ص 

كورونا.

يف  تقنية  خ��ي��ارات  اأي  بتجنب  واأو����س���ت 

ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ت�����س��ه��م يف اإ���س��ع��اف 

�سبهات  اأي  حولها  يثار  قد  اأو  الناخب  ثقة 

م�ستوى  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��اً  ينعك�ص  م��ا  ق��ان��ون��ي��ة، 

ال��ث��ق��ة ب���ني امل���واط���ن���ني وامل��ج��ل�����ص ال��ن��ي��اب��ي 

خيار  الورقة  ا�ستبعدت  حيث  ع�سر  التا�سع 

ذلك  يف  ملا  بعد؛  عن  الإلكرتوين  الت�سويت 

م���ن ت���ع���ار����ص م���ع ق���ان���ون الن���ت���خ���اب، كما 

العملية  يف  الناخب  ثقة  اإ�سعاف  يف  ي�سهم 

النتخابية.

الو�سع  مع  ومتا�سياً  الورقة  اأو�ست  كما 

مراكز  اأع����داد  مب�ساعفة  احل���ايل  ال�سحي 

وغرف القرتاع واإعادة النظر يف التعليمات 

وال��دع��اي��ة  ب��احل��م��الت  اخل��ا���س��ة  التنفيذية 

اخلا�سة  التنفيذية  والتعليمات  النتخابية 

بالقرتاع والفرز.

االنباط-عمان  

اأكد رئي�ص جمعية رجال الأعمال الأردنيني، 

لأزم��ة  القت�سادية  التبعات  اأن  الطباع،  حمدي 

ف��ريو���ص ك��ورون��ا تتطلب ال��ت��ع��اون ال��ك��ام��ل بني 

كفيلة  حلول  لو�سع  واخل��ا���ص  العام  القطاعني 

عجلة  ودف��ع  الوطني  القت�ساد  تن�سيط  ب��اإع��ادة 

الإنتاج تدريجيا.

واأ���س��ار ال��ط��ب��اع، يف بيان ام�ص ال��ث��الث��اء، اإىل 

اأزم��ة عاملية وفر�ص  انتج  ال��وب��اء العاملي  اأن ه��ذا 

ت��غ��ي��ريات ع���دي���دة يف ال�����س��ي��ا���س��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سحية، الأمر الذي دفع بالعديد من حكومات 

الدول نحو العتماد على القطاع اخلا�ص ب�سكل 

كبري لتجاوز تبعاته واآثاره.

ودعا اإىل توفري الدعم الكامل والالزم ملختلف 

الفقري  العمود  كونها  القت�سادية  القطاعات 

ال���س��ت��م��رار  م���ن  ال��وط��ن��ي لتتمكن  ل��الق��ت�����س��اد 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى دمي���وم���ة ن�����س��اط��ه��ا واأع��م��ال��ه��ا 

ومنح وتوفري املزيد من الت�سهيالت الإئتمانية 

واأ�سعار الفائدة وفرتات ال�سماح ومتديد ت�سديد 

والنفقات  الن�ساطات  متويل  لغايات  ال��ق��رو���ص 

الت�سغيلية خا�سة لل�سركات وامل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة احلجم واملتناهية ال�سغر.

العمالة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأن  ال��ط��ب��اع  وراأى 

دور موؤ�س�سة  تعزيز  يتطلب  الوظائف  ودميومة 

للتخفيف  اأك����رب  ب�سكل  الج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان 

ر�سوم  م��ن  تت�سمنه  وم���ا  العمالة  تكاليف  م��ن 

ال���س��رتاك وغ��ريه��ا م��ن املتطلبات ال��ت��ي ت�سكل 

عبئاً ثقياًل على �ساحب العمل الذي يواجه اليوم 

�ُسحاً كبرياً يف ال�سيولة و�سعوبة يف ال�ستمرارية 

يف ال�سوق.

وبني اأن التعديالت التي فر�سها اأمر الدفاع 

ال��ت��اأث��ريات ال�سلبية  ت��اأخ��ذ بعني الع��ت��ب��ار  6 مل 

ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ال���روات���ب  لتخفي�ص 

للمواطنني  ال�سرائية  ال��ق��درة  يف  انخفا�ص  من 

وتراجع يف الطلب ال�ستهالكي حتى على ال�سلع 

الأ�سا�سية اإىل جانب اإغفال حقيقة اأن العديد من 

عديدة  والتزامات  قرو�ص  لديها  املجتمع  فئات 

م��ن ر���س��وم وف��وات��ري وغ���رام���ات وع���بء �سريبي 

يجب الإيفاء فيها.

اأن  دون  ال��روات��ب  تخفي�ص  اأن  الطباع  واأك���د 

املفرو�سة  الأع��ب��اء  م��ق��دار  م��ن  تخفيف  يرافقه 

على املواطنني �سينتج عنه حالة من عدم التوازن 

بني الدخل وال�ستهالك والإن��ف��اق، وه��ذا الأمر 

لن ي�سب يف م�سلحة تن�سيط القت�ساد الوطني.

وب�����ني ال���ط���ب���اع اأن احل�����ل الأم����ث����ل حل��م��اي��ة 

املجتمع وما حتتويه من من�ساآت القطاع اخلا�ص 

تقدمي  نحو  التوجه  يف  يكمن  فيها  والعاملني 

الدعم املايل املبا�سر لهذه املوؤ�س�سات للحفاظ على 

العاملني فيها وللحفاظ على قدراتها الإنتاجية 

الأزم��ة  تداعيات  ظل  يف  ال�سمود  من  ولتتمكن 

الراهنة.

دعم  ت��ق��دمي  على  العمل  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ار 

ال��ف��ئ��ات املجتمعية  ل��الأف��راد م��ن  ن��ق��دي مبا�سر 

ذات الدخل املنخف�ص واملتو�سط للمحافظة على 

القدرة ال�سرائية ودعم الطلب املحلي الذي يعترب 

املحرك الأ�سا�سي لعجلة القت�ساد، وذلك لتجنب 

الدخول يف مرحلة من الك�ساد القت�سادي الذي 

�سيكون من ال�سعوبة اخلروج منها.

واأك�����د ال��ط��ب��اع اأه��م��ي��ة اأن ي��ت��م الأخ�����ذ بعني 

التي  ل��ل��ق��رارات  امل�ستقبلية  ال��ت��ب��ع��ات  الع��ت��ب��ار 

يتم ات��خ��اذه��ا، م�����س��ددا على ���س��رورة اإع����ادة بناء 

يف  النظر  ي��ع��اد  بحيث  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سات 

ال�سيا�سات ال�سريبية لت�سبح اأكر كفاءًة وحتقق 

من  والتخفيف  اأف�����س��ل  ب�سكل  �سريبية  ع��دال��ة 

القطاع اخلا�ص  الذي يتكبده  ال�سريبي  العبء 

وال��ت��زام��ات عديدة  من �سريبة مبيعات ور���س��وم 

اأخرى.

نتج  وم��ا  ق��رار احلظر  اأن  اإىل  الطباع  ولفت 

عنه من توقف يف الأن�سطة القت�سادية لأغلبية 

قطاعات الأعمال هو قرار حكومي جاء للت�سدي 

لن��ت�����س��ار ف���ريو����ص وح��م��اي��ة ح���ي���اة امل��واط��ن��ني، 

ب��ذل��ت  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  ه����ذه  ي���ق���در  “فاجلميع 
لل�سيطرة على الوباء، داعيا اىل اتخاذ اإج��راءات 

اإح����رتازي����ة ووق���ائ���ي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأم����ن 

املجتمعي كذلك”.

االنباط-عمان  

املتهمني يف  اأحد  الدولة  اأمن  جرمت حمكمة 

وال�سرقة والحتيال  بال�سلب  ع�سابة متخ�س�سة 

 4 و�سلب  بالحتيال  وق��ام��ت   ،٢01٣ ع��ام  ت�سكلت 

األ��ف   111 مبلغ  ع��رب��ي��ة  جن�سيات  م��ن  اأ���س��خ��ا���ص 

دي��ن��ار،  األ���ف   1٣٣ اأ���س��خ��ا���ص مبلغ   ٣ وم��ن  دولر، 

واإطالق النار على اأحد مرتبات الأمن العام اأثناء 

عودتهم من الوظيفة الر�سمية.

جل�سة  يف  الثالثاء،  ام�ص  املحكمة،  واأ���س��درت 

ح�سرتها وكالة الأنباء الأردنية )برتا(، برئا�سة 

حممد  علي  الع�سكري  القا�سي  الدكتور  العقيد 

املبي�سني قرارها بخ�سو�ص املتهم “م ي”، والذي 

واأعيدت  التمييز،  حمكمة  ال�سابق  حكمه  نق�ست 

اجلل�سة  املحاكمة خالل  هيئة  وقالت  حماكمته. 

العامة  ال�سالمة  اإج����راءات  ات��خ��اذ  �سحبها  التي 

الع�سابة  اأف���راد  اأ���س��درت حكما على  اإن��ه��ا  ك��اف��ة، 

املوؤقتة  ب��الأ���س��غ��ال   ،٢018 ال��ع��ام  م��ن  اآب   ٢1 ي��وم 

الأ�سلحة  وم�سادرة  الر�سوم  مع  �سنوات   10 مل��دة 

امل�سبوطة، ونق�ست حمكمة التمييز هذا القرار 

يوم 6 اأيار من العام ٢019 باملتهم “م ي”.

وق�������ررت امل��ح��ك��م��ة ات����ب����اع ال��ن��ق�����ص وال�����س��ري 

ب���اإج���راءات ال��دع��وى على ه��دي م��ا ج��اء يف ق��رار 

حمكمة التمييز، وخل�ست بعد النق�ص والتدقيق 

املتهم واملحكوم  اأقدم عليها  التي  الأفعال  اأن  اإىل 

التهمة  وعنا�سر  اأرك���ان  مبجملها  ت�سكل  عليهم 

امل�سندة اليهم ل�سرتاكهم �سويا يف فكر اإجرامي، 

باتخاذهم  �سويا  وع��ربوا عنها  ارادتهم،  واحت��دت 

الأ�سخا�ص  اأم���وال  على  للتعدي  وط��رق��ا  و�سائل 

عليهم  واملحكوم  املتهم  واإق���دام  العرب  والرعايا 

باأفعالهم عن علم واإرادة ل يخالطها اأي عيب من 

عيوب الر�سا والختيار اإىل التعدي عليهم بق�سد 

�سلب اأموالهم.

تكررت  املتهمني  اأف��ع��ال  اأن  املحكمة  وت��اب��ع��ت 

باأوقات وو�سائل خمتلفة مما يجعل من اأفكارهم 

خ��ط��را ع��ل��ى ���س��الم��ة املجتمع واأم���ن���ه، وق���د ثبت 

للمحكمة من خالل البينات اخلطية وال�سخ�سية 

املتهم  جت���رمي  يقت�سي  م��ا  الق�سية  يف  ال�����واردة 

وقائع  يف  وج���اء  ال��ي��ه.  امل�سندة  بالتهمة  ي”  “م 
الأ�سخا�ص قام بت�سكيل ع�سابة  اأحد  اأن  الق�سية 

بق�سد ال�سلب والتعدي على الأ�سخا�ص والأموال 

اأ�سحاب  م��ن  وه��م  الل�سو�سية  اأع��م��ال  وارت��ك��اب 

اأع�ساوؤها  ٢01٣، واتفق  الأ�سبقيات اجلرمية عام 

ال�سرقة وال�سلب والحتيال.  باأعمال  القيام  على 

وبينت الوقائع اأن الع�سابة ا�ستهدفت الأ�سخا�ص 

العرب  والتجار  امل�ستثمرين  وحت��دي��دا  الأج��ان��ب 

اأعمالها  وب��داأت  اململكة،  اأرا�سي  على  املتواجدين 

با�ستهداف �سخ�ص من جن�سية عربية والحتيال 

عليه مببلغ ٧1 األف دولر، و�سخ�ص اآخر من نف�ص 

كما  دولر،  األ���ف   ٢0 مببلغ   ٢014 ع��ام  اجلن�سية 

ثالث من جن�سية  �سخ�ص  على  بالحتيال  قامت 

عربية مببلغ ٧0 األف دينار.

�سخ�سا  الع�سابة  �سلبت   ٢015 ال��ع��ام  وخ��الل 

من جن�سية عربية مبلغ ٢1 األف دينار، وخطفت 

�سخ�سني من جن�سية عربية و�سلب مبلغ ٢0 األف 

دولر، و�سلب �سخ�ص 4٢ األف دينار.

الق�سية،  وق���ائ���ع  ح�����س��ب  ال��ع�����س��اب��ة،  وق���ام���ت 

ب��اإط��الق ال��ن��ار ع��ل��ى اأح���د م��رت��ب��ات الأم����ن ال��ع��ام 

خ���الل ع��ودت��ه��ا م���ن اأح����د واج��ب��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة. 

--)برتا(

االنباط-عمان

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

الكاللدة  الدكتور خالد  امل�ستقلة لالنتخاب 

الح���ت���ي���اط���ات  ك���اف���ة  ات����خ����ذت  ال���ه���ي���ئ���ة  اإن 

ت�سمن احلفاظ  التي  الوقائية  والج��راءات 

اإج��راء  تقرر  م��ا  اذا  امل��واط��ن��ني  �سالمة  على 

النتخابات النيابية العام احلايل.

واكد الكاللدة خالل لقاء عقدته الهيئة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب ام�������ص ال���ث���الث���اء مع 

بالعملية  املعنية  املحلية  الرقابية  اجلهات 

امل��رئ��ي  ال��ت��وا���س��ل  تقنيات  ع��رب  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات  ان ���س��اح��ب ال���ق���رار يف 

النيابية هو جاللة امللك، مو�سحا ان امل�ساألة 

مبوجب  م�سبوطة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��زم��ن��ي��ة 

ال��ق��ان��ون وال��د���س��ت��ور. واأ���س��ار ال��ك��الل��دة اىل 

اأهمية توا�سل الهيئة مع املراقبني املحليني 

ودوره��������م يف جن�����اح ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة 

مب���راح���ل���ه���ا ك�����اف�����ة، ب���اع���ت���ب���اره���م ����س���رك���اء 

�سمانات  اأه��م  واح��دى  النتخابية  للعملية 

بتوفري  قامت  الهيئة  اأن  مو�سحا  النزاهة 

للمنظمات  م��ت��اح��ة  �ستكون  ت��دري��ب��ي��ة  م���واد 

وتوظيفها  الرقابية  واجلهات  والئتالفات 

يف الرقابة على العملية النتخابية.

وا���س��ت��ع��ر���ص ال��ك��الل��دة اب���رز م��ا اجن��زت��ه 

ال���ه���ي���ئ���ة ����س���م���ن ا�����س����ت����ع����دادات����ه����ا لإج�������راء 

الن��ت��خ��اب��ات ���س��م��ن ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة يف 

ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وم��ن��ه��ا حت��وي��ل امل���واد 

الل���ك���رتون���ي���ة اخل��ا���س��ة ب��ل��ج��ان الن��ت��خ��اب 

وحتويل  بعد  عن  لتكون  وال��ف��رز  والق���رتاع 

وان�ساء دليل  الكرتونية  التوعوية اىل  املواد 

والعالميني لل�سحفيني  تدريبي 

 الخيرية الهاشمية ومنظمتان اندونيسيتان 
يوزعون طرودا بالمخيمات الفلسطينية

 المحال التجارية في الزرقاء تلتزم بقرارات الدفاع

شكاوى المواطنين بمعان 
وسلطة المياه تتحمل أخطاء الغير 

راصد: أربعة خيارات دستورية إلجراء االنتخابات النيابية في ظل كورونا

الطباع يدعو لتعاون الجميع لتجاوز تبعات فيروس كورونا

 أمن الدولة تعيد تثبيت الحكم على أحد أفراد عصابة متخصصة في السلب

الكاللدة:  جاللة الملك صاحب القرار في إجراء االنتخابات النيابية



االنباط-عمان

واملعابر  امل��ي��دان  تنظيم  جلنة  ناق�شت 

والق�ضايا  الأم����ور  م��ن  ع���ددا  احل���دودي���ة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��رك��ة ال��ن��ق��ل داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة 

وع��م��ل��ي��ة ا���ض��ت��ق��ب��ال امل��واط��ن��ن ال��ع��ائ��دي��ن 

تتعلق  ق�����ض��اي��ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة  اخل����ارج،  م��ن 

الداخلية. بال�ضياحة 

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة، 

الداخلية  وزي��ر  برئا�ضة  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

وح�ضور  ال���وزارة  مبنى  يف  حماد  �ضامة 

وزي������ر ال���ن���ق���ل خ���ال���د ���ض��ي��ف واأم������ن ع���ام 

حمور  اأبو  خالد  الدكتور  الداخلية  وزارة 

ومدير عمليات خلية اأزمة كورونا العميد 

ال��رك��ن م���ازن ال��ف��راي��ة وع���دد م��ن م���دراء 

العام  الأمن  مديرية  يف  الأمنية  الإدارات 

واملعنين. وامل�ضوؤولن 

ب����داي����ة  ال����داخ����ل����ي����ة يف  واأك���������د وزي��������ر 

الج��ت��م��اع ح��ر���س احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ات��خ��اذ 

الوطن  م�ضلحة  يف  ت�ضب  التي  القرارات 

ال�ضحية  الناحيتن  من  �ضيما  واملواطن، 

والق���ت�������ض���ادي���ة ومب����ا ي�����ض��م��ن امل����واءم����ة 

ومتطلبات  ل�ضروط  وفقا  وذل��ك  بينهما، 

ال�����ض��ح��ة وال�����ض��ام��ة ال��ع��ام��ة وت���ط���ورات 

ال��و���ض��ع ال��وب��ائ��ي يف امل��م��ل��ك��ة ال��ن��اج��م عن 

فريو�س كورونا.

واأ���ض��اف ح��م��اد اأن ال��ق��رارات ال�����ض��ادرة 

عن اللجنة تاأخذ بعن العتبار متطلبات 

و�ضعتها  التي  العامة  ال�ضامة  و�ضروط 

���ض��ح��ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ال�������ض���ح���ة  وزارة 

املواطنن بالدرجة الأوىل.

الإج���راءات  اأن  اإىل  النقل  وزي��ر  واأ���ض��ار 

املعمول بها على احلدود واملطارات ت�ضري 

على  يعمل  ومب��ا  املو�ضوعة  للخطة  وفقا 

ومتطلبات  ���ض��روط  ب��ن  ال��ت��وازن  حتقيق 

تن�ضيط  الوقت  وبنف�س  العامة  ال�ضامة 

وعلى  اململكة  داخل  والتنقل  النقل  حركة 

املعابر احلدودية الربية واجلوية.

االنباط - جواد اخل�رضي

معان  حمافظة  اأوق��اف  مديرية  اأك��دت 

على �ضرورة اللتزام بالتعليمات ال�ضادرة 

من قبل امل�ضلن وكادر املديرية من اأئمة 

وخطباء وموؤذنن واأع�ضاء جلان امل�ضاجد 

ن��ق��اط يجب  �ضمن  وال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا 

اللتزام بها حلماية امل�ضلن كوننا نواجه 

جائحة فايرو�س الكورونا امل�ضتجد . وبن 

عدد  �ضمن  الآل��ي��ة  البحري  ب��ال  ال�ضيخ 

من النقاط منها :

تن�ضى دعاء  البيت ول   1_الو�ضوء يف 

امل�ضجد  البيت ودع��اء دخ��ول  اخل��روج من 

امل�����ض��اف��ح��ة  ع����دم   _ 2  . واخل������روج م��ن��ه 

ل��اأح��ب��اب والإك��ت��ف��اء ب��ال�����ض��ام ب��الإ���ض��ارة 

الوجه.  وب�ضا�ضة 

���ض��ج��ادت��ك  اإح���������ض����ار  ت��ن�����ض��ى  ل   _  3

لقراءة  الهاتف  اإ�ضتخدام  اأو  وم�ضحفك 

القراآن ولب�س الكمامة والقفازات. 

ال��ق��ب��ل��ي��ة  ال���رات���ب���ة  ال�����ض��ن��ة  اأداء   _  4

ل�ضنة  م��واف��ق  وه��ذا  البيوت  يف  والبعدية 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم. 

5 _ نن�ضح اأ�ضحاب الأمرا�س املزمنة 

�ضاة  اأداء   / ال�ضعيفة  املناعة  واأ�ضحاب 

اجلمعة يف بيوتهم وت�ضلى ظهراً .

 6 _ احل��ر���س على ع��دم ال��ت��زاح��م يف 

الدخول اإىل امل�ضاجد واخلروج منها . 

ال�ضحي  التباعد  على  احل��ر���س   _  7

احل�ضور  على  اإحر�س   _  8 امل�ضلن  بن 

والوقوف  املنا�ضب  الوقت  يف  امل�ضجد  اإىل 

اإ�ضطحاب  9 _عدم  املحددة   الأماكن  يف 

يرفع  حتى  احلالية  ال��ف��رة  يف  الأط��ف��ال 

اهلل الوباء والباء . 

ال���زم���اء  م���ن  ال���ت���ك���رم  ن���رج���و   _ 10

الأئ��م��ة وامل��وؤذن��ن ن�ضر ه��ذه امل��ب��ادرة على 

ناأمل  الفائدة  لتعم  اخلا�ضة  �ضفحاتهم 

من اجلميع الإلتزام 

اجل��م��ع��ة  ي���وم  م��ط��ل��وب��ات  اىل   ا�ضافة 

املوؤذنن بالن�ضبة 

وب�ضكل  م��ط��ل��وب  والئ��م��ة   واخلطباء 

اإل����زام����ي و����ض���ع ال���ك���م���ام���ات وال���ق���ف���ازات 

واإح�������ض���ار ����ض���ج���ادة ����ض���اة م���ع ����ض���رورة 

بها  �ضتقام  ال��ت��ي  امل�ضاجد  بفتح  الل��ت��زام 

ك��اف  ب��وق��ت  الأذان  ق��ب��ل  ���ض��اة اجل��م��ع��ة 

، فتح ال��ن��واف��ذ والأب����واب م��ن ب��داي��ة فتح 

امل�����ض��ج��د ل��غ��اي��ة م���غ���ادرة امل�����ض��ل��ن ، ع��دم 

اإىل  الن��ت��ب��اه   ، وامل����راوح  املكيفات  ت�ضغيل 

ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه امل���م���ن���وع���ات ب���ع���دم اإع���ط���اء 

ال���درو����س وامل���واع���ظ م��ا ع���دا اخل��ط��ب��ة ،   

ع��دم ال�����ض��م��اح ب��ت��وزي��ع ال��ط��ع��ام وال�����ض��راب 

اأ�ضكال  خمتلف  اإي��ق��اف  و  امل�ضاجد  داخ���ل 

للم�ضلن  بالن�ضبة  اأم���ا  ال��ت��ربع��ات  جمع 

التاأكيد  �ضرورة   امل�ضجد  جلنة  اإل���زام  مت 

والكمامات  التطهري  و���ض��ائ��ل  ت��وف��ر  على 

امل�ضلن  مع  ال�ضاة  و�ضجادة  والقفازات 

ينق�ضهم..  مب��ا  امل��ل��ت��زم��ن  غ��ري  وت��زوي��د 

- ح��ث امل�����ض��ل��ن ال���ت���زام اأم���اك���ن وق��وف��ه��م 

ال��ت��ي ح����ددت ���ض��اب��ق��ا ل�����ض��م��ان ال��ت��ب��اع��د. 

اأوقاف  مديرية  اأك��دت  للخطباء  بالن�ضبة 

ق�ضرية  اجل��م��ع��ة  خطبة  ت��ك��ون  ان  م��ع��ان 

زاد  دق�����ائ�����ق.. )ك���ل���م���ا  ع�����ض��ر  ت���ت���ع���دى  ل 

ال�����ض��اح��ات  ال��ن��ا���س يف  ت��ذم��ر  زاد  ال���وق���ت 

����ض���رورة  اىل  ا����ض���اف���ة  امل�������ض���اك���ل(  وزادت 

حتددها  التي  اخلطبة  بعنا�ضر  الل��ت��زام 

على  امل�ضلن  الوق��اف  حثت  الوزارة.كما 

بينهم  اجل�ضدي  التباعد  على  املحافظة 

م���ن اأج����ل ���ض��ام��ت��ه��م، وع����دم امل�����ض��اف��ح��ة 

البيوت  اإىل  الفورية  وال��ع��ودة  والتقبيل، 

اإقامة  لت�ضتمر  بالتعليمات  النا�س  والتزام 

و�ضددت   . اهلل  ب��اإذن  امل�ضاجد  يف  ال�ضلوات 

عند  والأب��واب  النوافذ  اإغ��اق  على  اأي�ضا 

م���غ���ادرة امل�����ض��ل��ن و اإغ����اق امل�����ض��ج��د بعد 

النتهاء من ال�ضاة كما طالبت الوقاف 

اإباغ امل�ضوؤولن عن املخالفات اإن وجدت. 

وح����ول ع����دد امل�����ض��اج��د ال��ت��ي ���ض��ت��ق��ام بها 

معان  اوق��اف  مدير  �ضرح  اجلمعة  �ضاة 

“ بان  “ لانباط  البحري  ب��ال  ال�ضيخ 

ع���دد امل�����ض��اج��د ال��ت��ي ���ض��ت��ق��ام ب��ه��ا ال�ضاة 

امل�ضاجد  زي��ادة عدد  100 م�ضجد حيث مت 

ل�ضمان امل�ضافة المنة بن امل�ضلن

ال�ضرطة  ق�ضم  نفذ  اأخرى   ناحية  من 

حمافظة  �ضرطة  م��دي��ري��ة  يف  املجتمعية 

للتنمية  وتد  جمعية  مع  وبالتعاون  معان 

اليوم  معان،  اأوق��اف  ومديرية  املجتمعية 

اأمان” داخ��ل  “م�ضافة  م��ب��ادرة  ال��ث��اث��اء 

م�����ض��اج��د م���ع���ان وامل����ن����وي اإق����ام����ة ���ض��اة 

الإج����راءات  تعزيز  ب��ه��دف  فيها،  اجلمعة 

الح���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن وب���اء ك��ورون��ا. 

واأ������ض�����ار م���دي���ر ����ض���رط���ة م���ع���ان ال��ع��ق��ي��د 

امل���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  ع��م��ر 

مديرية  ق��ي��ادة  توجيهات  �ضياق  يف  ي��اأت��ي 

ال��ع��ام؛ وال��ه��ادف��ة لتعزيز الل��ت��زام  الأم��ن 

ب���الإر����ض���ادات ال�����ض��ح��ي��ة وت����رك م�����ض��اف��ات 

اآم���ن���ة ب���ن الأ����ض���خ���ا����س اأث����ن����اء مم��ار���ض��ة 

واأم��اك��ن  الأ���ض��واق  يف  املختلفة  اأن�ضطتهم 

وا�ضتملت  ال��ت��ج��م��ع��ات.  وم��واق��ع  ال��ع��ب��ادة 

امل����ب����ادرة ع��ل��ى و���ض��ع ع���ام���ات وخ��ط��وط 

للم�ضلي  ال���وق���وف  م��ك��ان  ع��ل��ى  ل��ل��دلل��ة 

منعا  امل�ضجد،  ح��رم  داخ��ل  اآم��ن��ة  مب�ضافة 

انتقال  م��ن  للحد  و  وال��ت��ج��م��ع،  للتزاحم 

اإر�ضادية  العدوى، كما مت تعليق مل�ضقات 

امل�ضلن  لتنبيه  امل�ضاجد  داخ��ل  مطبوعة 

واأدوات  اجل�ضدي  التباعد  الل��ت��زام  جت��اه 

الوقاية، وعدم مل�س املقتنيات.

االنباط-عمان  

 16 ل� اتهاما  الدولة  اأم��ن  حمكمة  وجهت 

اأم��ام��ه��ا،  10 ق�����ض��اي��ا م��ن��ظ��ورة  ��ا يف  ���ض��خ�����ضً

بالرويج لأفكار جماعات م�ضلحة  لقيامهم 

ا�ضتخدامها  بق�ضد  اأ�ضلحة  وحيازة  اإرهابية، 

بطريقة غري م�ضروعة، وعدم الإف�ضاح عن 

اإرهابي. بن�ضاط  معلومات متعلقة 

وع����ق����دت امل���ح���ك���م���ة ج��ل�����ض��ات��ه��ا يف ه���ذه 

القا�ضي  الدكتور  العقيد  ،برئا�ضة  الق�ضايا 

الع�ضكري علي حممد املبي�ضن، مع تطبيق 

امة العامة. اجراءات ال�َضّ

الأوىل  ال��ق�����ض��ي��ة  يف  امل��ح��ك��م��ة  واأ����ض���ن���دت 

للمتهم الأول تهمة الرويج لأفكار جماعة 

املوؤامرة  تهمة  الَثّانية  الق�ضية  اإرهابية، ويف 

اإره��اب��ي��ة وال��روي��ج  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  بق�ضد 

��اين  ال��َثّ للمتهمن  اإره��اب��ي��ة  جماعة  لأف��ك��ار 

والَثّالث.

تهمة  ت��وج��ي��ه  ال��راب��ع��ة مت  ال��ق�����ض��ي��ة  ويف 

حم����اول����ة الل����ت����ح����اق ب���ج���م���اع���ات م�����ض��ل��ح��ة 

وتنظيمات اإرهابية والرويج لأفكار جماعة 

اأ���ض��ن��دت يف  ك��م��ا  اب����ع،  ال����َرّ للمتهم  اإره��اب��ي��ة 

لأف��ك��ار  ال��روي��ج  تهمة  اخل��ام�����ض��ة  ق�ضيتها 

اإرهابية للمتهم اخلام�س. جماعة 

ووج���ه���ت ه��ي��ئ��ة امل��ح��ك��م��ة خ����ال اإح����دى 

بق�ضد  ب��امل��وؤام��رة  تهًما  ملتهمن،  اجلل�ضات 

بالقيام  والتهديد  اإره��اب��ي��ة  ب��اأع��م��ال  القيام 

ب��ه��ا وال���روي���ج لأف��ك��ار ج��م��اع��ة اإره��اب��ي��ة يف 

ابعة  ق�ضية �ضاد�ضة. واأ�ضندت يف الق�ضية ال�َضّ

���ام���ن  ت��ه��م��ة ت�����ض��دي��ر اأ���ض��ل��ح��ة ل��ل��م��ت��ه��م ال���َثّ

وحيازتها بق�ضد ا�ضتخدامها على وجه غري 

توجيه  مت  ��ام��ن��ة  ال��َثّ الق�ضية  ويف  م�����ض��روع، 

م�ضلحة  بجماعات  اللتحاق  حماولة  تهمة 

وتنظيمات اإرهابية والرويج لأفكار جماعة 

التا�ضع. للمتهم  اإرهابية 

رت امل��ح��ك��م��ة يف ال��ق�����ض��ي��ة ال��ّت��ا���ض��ع��ة  وق������َرّ

امل��وؤام��رة  بتهم  اأ�ضخا�س   3 ل��� الت��ه��ام  توجيه 

وال��روي��ج  اإره��اب��ي��ة،  ب��اأع��م��ال  القيام  بق�ضد 

اللتحاق  وحماولة  اإرهابية،  جماعة  لأفكار 

ب��ج��م��اع��ات م�����ض��ل��ح��ة، وت��ن��ظ��ي��م��ات اإره��اب��ي��ة، 

وع���دم الإب����اغ ع��ن م��ع��ل��وم��ات اط��ل��ع عليها، 

ذات �ضلة بن�ضاط اإرهابي.

العا�ضرة  الق�ضية  يف  املحكمة  واأ���ض��ن��دت 

القيام  بق�ضد  املوؤامرة  تهم  اأ�ضخا�س  لأربعة 

���اين،  وال���َثّ الأول  للمتهم  اإره��اب��ي��ة  ب��اأع��م��ال 

اإرهابية للمتهمن  والرويج لأفكار جماعة 

الأرب����ع����ة، وحم���اول���ة الل���ت���ح���اق ب��ج��م��اع��ات 

اإرهابية للمتهم الأول. م�ضلحة وتنظيمات 

االنباط-الكرك

الكرك  لبلدية  البلدي  املجل�س  ا���ض��در 

الكربى ام�س بياناً وتالياً ن�س البيان

وب����ه  ال����رح����ي����م  ال����رح����م����ن  اهلل  ب�������ض���م 

املجل�س  اأع�����ض��اء  ع��ن  ���ض��ار  ن�ضتعن..بيان 

ال��ب��ل��دي ل��ب��ل��دي��ة ال���ك���رك ال��ك��ربى..اه��ل��ن��ا 

للبلدية  التابعة  املناطق  جميع  يف  واحبتنا 

اليوم  ال��ي��وم  منذ  عاتقنا  على  اأخ��ذن��ا  لقد 

الأول الذي تولينا فيه مهامنا كاأع�ضاء يف 

جمل�س بلدية الكرك الكربى حمل المانه 

والثقة التي طوقتم اأعناقنا بها حتى نقوم 

�ضنوات  ثاث  مدى  على  ونحن  بخدمتكم 

ا�ضتطاعتنا  وبكل  جاهدين  حاولنا  ون�ضف 

اأن نقوم مبا ن�ضتطيع من تقدمي اخلدمات 

اأن���ن���ا ويف ج��ل�����ض��ات  اإل  ال��ب��ل��دي��ة  ق��ب��ل  م���ن 

�ضاعات  اإىل  متتد  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي  املجل�س 

و���ض��اع��ات ن��ط��رح ه��م��وم��ك��م واح��ت��ي��اج��ات��ك��م 

الكربى  ال��ك��رك  بلدية  رئي�س  �ضعادة  على 

وال����ذي مل جن��د م��ن��ه ���ض��وى ال���وع���ود ب��اأن��ه 

���ض��ي��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذ وت���ق���دمي خ���دم���ات جمع 

ال��ن��ف��اي��ات وال��ف��ت��ح وال��ت��ع��ب��ي��د واخل��ل��ط��ات 

وعمل تلفريك وفتح م�ضاريع تنموية تعود 

العمل  ف��ر���س  وتفتح  ال��ك��رك  على  بالنفع 

اإل  عمل  فر�س  يجدون  ل  الذين  لل�ضباب 

اأنه هذه الوعود ما زالت وعود ومل يتحقق 

م��ن��ه��ا اأدن�����ى ���ض��ي .الأه������ل والح���ب���ه اأب���ن���اء 

لقاءات  عدة  عقدنا  الع�ضاء  نحن  الكرك 

واج��ت��م��اع��ات ���ض��واء ب��ي��ن��ن��ا اأو م��ع اجل��ه��ات 

البلدية من  ما يحدث يف  لبحث  الر�ضميه 

تق�ضري يف خدمتكم فاأ�ضبحنا بن املطرقة 

وال�ضندان يف ان نقوم بالتخلي عن المانه 

اأو  به  نقبل  وهذا مل  اإياها  التي حملتومنا 

عقباها  يحمد  ل  ق��د  ب���اج���راءات  ن��ق��وم  اأن 

ممثلة  ال��ب��ل��دي��ه  يف  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  جت����اه 

ب�����ض��ع��ادة ال��رئ��ي�����س وه����ذا مل ت��ق��م ب��ه حتى 

الرئي�س  ل�ضعادة  وال��ف��ر���س  امل��ج��ال  نعطي 

بواجبها  يقوم  واأن  لاأف�ضل  يتغري  اأن  يف 

جتاه الكرك واهلها وتقدمي ما ووعدنا به 

منذ ثاث �ضنوات ولكن ما زلنا كما بداأنا 

تق�ضرينا  على  ال�ضديد  اعتذارنا  ...ن��ق��دم 

ولكن جتري الرياح مبا ل ت�ضتهي ال�ضفن..

واهلل من وراء الق�ضد......اأع�ضاء املجل�س 

البلدي لبلدية الكرك الكربى

االنباط-عمان

ن��ف��ذت ك���وادر وزارة امل��ي��اه وال���ري وك���وادر 

���ض��رك��ة م��ي��اه الردن م��ي��اه��ن��ا ح��م��ل��ة لزال���ة 

اعتداءات على م�ضادر املياه  يف املوقر جنوب 

د.  املوقر  ل��واء  بالتن�ضيق مع مت�ضرف  عمان 

اأم��ن��ي��ة من  اح��م��د ال��ف��اع��وري ترافقها ق���وات 

وال��درك  امللكية  البادية  وق��وات  العام  الم��ن 

حيث ف�ضل  اعتداءات عدد )2 ( على خطوط  

الم��ت��ار  م��ئ��ات  ب�ضحب  ت��ق��وم  رئي�ضية   م��ي��اه 

امل��ك��ع��ب��ة ي��وم��ي��ا ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة ل��ت��زوي��د 

ازال��ة  مت  حيث  مياه  �ضهاريج  وتعبئة  م��زارع 

العتداءات .

وبالتفا�ضيل بينت انه وبناء على املعلومات 

�ضاعة  يف  ام��ن��ي��ة  ح��م��ل��ة  تن�ضيق  مت  امل��ت��وف��رة 

منطقة  يف  الثاثاء  ام�س  �ضباح  من  مبكرة 

العا�ضمة عمان حيث قامت  املوقر  / جنوب 

ال����ك����وادر ال��ف��ن��ي��ة ل����ل����وزارة و���ض��رك��ة م��ي��اه��ن��ا 

والبادية  ال���درك  ق���وات  م��ن  امنية  مبرافقة 

امللكية  والمن العام �ضبط )2( اعتداء على 

لتزويد  ال��ن��اق��ل��ة  الرئي�ضية  اخل��ط��وط  اح���د 

مزارع وبيع مياه بوا�ضطة �ضهاريج حيث مت 

ف�ضل اخلطوط واعداد ال�ضبوطات اخلا�ضة 

ل�ضبط  التحقيق  ا�ضتكمال  وج���ار  بالواقعة 

الق�ضائية  اجل��ه��ات  اىل  واحالتهم  املعتدين 

املخت�ضة.

وثمنت وزارة املياه والري جهود مت�ضرف 

لواء املوقر د. احمد الفاعوري وكوادر المن 

ال��ع��ام وق���وات ال���درك وق���وات ال��ب��ادي��ة امللكية 

وك��ذل��ك ا���ض��ن��اد امل��واط��ن��ن ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون 

بالباغ عن مثل هذه العتداءات موؤكدة ان 

املياه  م�ضادر  على  الع��ت��داء  يعترب  القانون 

طويلة  مل��دد  باحلب�س  عليها  يعاقب  ج��رمي��ة 

وغرامات مالية كبرية  .

االنباط-عمان

امل�����ض��رك��ن يف م�����ض��روع احلكومة  ع���دد  ب��ل��غ 

م�ضركا،   156 ال�����ض��ب��اب��ي  وال���ربمل���ان  ال�ضبابية 

وفق التقرير العام الذي ن�ضرته وزارة ال�ضباب 

ام�س الثاثاء، وينفذه املعهد ال�ضيا�ضي لعداد 

ال�ضبابية. القيادات 

وقال مدير عام امل�ضروع احمد ابو �ضيخة ان 

عدد امل�ضركن يف امل�ضروع موزعن على جميع 

التايل؛  النحو  على  وج��اء  باململكة  املحافظات 

11، واملفرق  11، والبلقاء  13، والطفيلة  الكرك 

 ،6 6، ومادبا  7، ومعان  8، وجر�س  11، وعجلون 

والعا�ضمة   ،13 والزرقاء   ،27 واإربد   ،2 والعقبة 

41 م�ضركا. عمان 

وب�����ن اب�����و ���ض��ي��خ��ة، ان ع�����دد ال����ذك����ور م��ن 

الناث  عدد  بلغ  فيما  �ضابا،   92 بلغ  امل�ضركن 

64 �ضابًة.

املنت�ضبن  امل�����ض��رك��ن  اع�����داد  ان  ب���ن  ك��م��ا 

ل�����اح�����زاب ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة وال���ن���ق���اب���ات امل��ه��ن��ي��ة 

واحتادات الطلبة بلغ، 56 م�ضركا من النقابات 

الطلبة،  احت����ادات  م��ن  م�ضركا   15 و  املهنية، 

و10 م�ضركن من الحزاب ال�ضيا�ضية.

ل��ل��م�����ض��روع بح�ضب  ال��ع��ام  ال��ت��ق��ري��ر  واظ��ه��ر 

احلا�ضلن  امل�����ض��رك��ن  اع����داد  ان  ���ض��ي��خ��ة،  اب���و 

بلغ4من  الثانوية  املرحلة  بعد  ما  �ضهادات  على 

البكالوريو�س،  و119 من حملة  الدبلوم،  حملة 

و31 من حملة �ضهادة املاج�ضتري، و 1 من حملة 

الدكتوراة. �ضهادة 

ا����ض���م���اء  اع���������ان  م�����وع�����د  ان  اىل  ول�����ف�����ت 

�ضيكون  امل�ضروع  من  الأول  الفوج  يف  املقبولن 

ال��ربي��د  ال��ن��ت��ائ��ج ع��رب  ب��ار���ض��ال  امل��ق��ب��ل،  ال�ضبت 

ا�ضماء  اع���ان  �ضيتم  ان���ه  مبينا  الل���ك���روين، 

الع�����ض��اء ل��ك��ل ف��ري��ق م��ن ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ة 

مت  الذين  ال�ضبابي،  الربملان  وجل��ان  ال�ضبابية 

ق��ب��ول��ه��م ع��رب م��ن�����ض��ات ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي 

تباعا.

املحلي
50 االربعاء  3/ 6 / 2020 

 خالل ترأسه الجتماع لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية

حماد:  الحكومة حريصة على اتخاذ قرارات لمصلحة المواطن

  أوقاف معان تحدد متطلبات إقامة صالة الجمعة

الح لـ16 شخًصا في 10 قضايا  أمن الدولة توجه ُتهًما باإلرهاب وحيازة السِّ

 أعضاء بلدية الكرك: نعتذر لتقصيرنا و وعود الرئيس لم تنفذ

 المياه : حملة امنية لضبط اعتداءات 
على خطوط رئيسية في الموقر 

 156 مشتركا في مشروع الحكومة 
الشبابية والبرلمان الشبابي

ت��ف��اوؤًل بن  املُكتئبة الأك��ر  اأنني  اأعتقد  اأح��وال��ك؟ )كنت  األتِق بك منذ م��دة، كيف   مل 

املكتئبن، ثم اأدركت اأنني املُتفائلة الأكر كاآبة بن املتفائلن( وكيف ذلك؟ )كنت يف �ضراع 

مع نف�ضي( ماذا تعنن؟ )مَتكن مني اخلوف، وهجرين النوم، وانتابتني حالت من الهلع( 

ل اأ�ضدق، هل يعقل لفتاة ت�ضكنها الإيجابية اأن ت�ضت�ضلم للخوف؟ )نعم ا�ضت�ضلمت، و�ضعرت 

اأف��ارق  باأنني  و�ضعرت  وارجت��اف يف ج�ضدي،  واختناٍق يف �ضدري،  قلبي،  نب�ضات  بت�ضارٍع يف 

اإىل كل ذلك؟ )كرة املعرفة( وكيف ذلك؟ )ق��راأت العديد من  اأدى بك  احلياة( ما الذي 

الأخبار  يف  امل�ضابن  اأع���داد  تزايد  كثب  عن  وتابعت  ك��ورون��ا،  بفايرو�س  اخلا�ضة  امل��ق��الت 

املحلية والعاملية، وقراأت العديد من املن�ضورات املتعلقة بخطورة هذا الفريو�س على مواقع 

الإقت�ضادية،  الأو�ضاع  بتدهور  اخلا�ضة  الأخبار  متابعة  اإىل  اإ�ضافة  الجتماعي،  التوا�ضل 

ال�ضديد من كل  بالإكتئاب واخل��وف  م��اذا؟ )�ضعرت  وازدي���اد اجلرائم وغ��ري ذلك…( ثم 

لل�ضيطرة  ال��دواء  من  اأقرا�س  ب�ضعة  )تناولت  احلالة؟  هذه  لتهزمي  فعلت  وم��اذا  �ضيء( 

على الكتئاب( هل ما زلت تتناولينها؟ )ل، توقفت عن تناولها بعد اأ�ضبوع( وكيف متكنت؟ 

)فكرت ملياً بكام الطبيب الذي كتب يل الو�ضفة، قال يل “خوفك نابع من كرة التفكري 

ال�ضلبي، حاويل ال�ضيطرة على تفكريك من جديد، وتوقفي عن متابعة كل ما هو �ضلبي، 

باملخت�ضر؛ اإما �ضتتمكنن من ال�ضيطرة على اخلوف، واإما �ضيتمكن منك اخلوف وُينهي ما 

تبقى منك اإىل الأبد”( وكيف متكنِت من ال�ضيطرة على اخلوف؟ )عملت مببداأ اعتزل ما 

يوؤذيك، فابتعدت عن الأخبار، والأ�ضخا�س ال�ضلبن، وحاولت ا�ضتغال وقتي قدر امل�ضتطاع، 

ذل��ك؟ )م��ا زلت  املقربن ج��داً( و جت��اوزت كل  واأ�ضدقائي  اأهلي  دع��م  بالطبع  اأن�ضى  ول��ن 

اأمري هلل وا�ضتودعته نف�ضي( وكيف ت�ضعرين الآن؟  اأح��اول، الأمر لي�س �ضهًا، لكن وكلت 

)اأ�ضعر بالقلق اأحياناً لكن �ضعور الر�ضى اأ�ضبح املُ�ضيطر( هل تعتقدين باأن هناك من �ضعر 

بنف�س اأحا�ضي�ضك ال�ضابقة وخوفك ال�ضديد؟ )بالتاأكيد، اأخربين الطبيب بذلك، و�ضمعت 

التغلب على اخل��وف؟  الأ���ض��خ��ا���س( وك��ي��ف حت��اول��ن  ع��ن ح���الت م�ضابه م��ن العديد م��ن 

)ب��الإرادة والإمي��ان باهلل( هل تعتقدين اأن هذا الو�ضع الام�ضتقر �ضيطول ؟ )اهلل وحده 

اأعلم، ل يتوجب علينا الآن �ضوى ال�ضرب والإكثار من الدعاء. فالقدرة يف ال�ضيطرة على 

باهلل  نثق  اأن  واإم��ا  ونتفائل  باهلل  نثق  اأن  فاإما  كالفر�س.  اأ�ضبحت  املرحلة  اأفكارنا يف هذه 

ونتفائل. وجمرد التفكري بغري ذلك قد يوؤدي بنا اإىل الهاوية…(

 ايناس فاروق ابو شهاب

بالمختصر 



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

�سرح رئي�س بلدية عني البا�سا ال�سيد 

ج��م��ال ال��ف��اع��وري ام�����س ال��ث��اث��اء، ب��ان 

امل�سري  ول��ي��د  م.  املحلية  االإدارة  وزي���ر 

ق���دم ع���دة م��ق��رتح��ات ل��رئ��ي�����س ال����وزراء 

املمكن  من  التي  الت�سهيات  بخ�سو�س 

البلديات  قبل  م��ن  للمواطنني  منحها 

اأث��رت  التي  االقت�سادية  االآث���ار  ملعاجلة 

عليهم نتيجة جائحة كورونا.

اإن  ل����ه،  ب���ي���ان  ال����ف����اع����وري، يف  وق�����ال 

من  ن�����س��ب��ة  اإع���ف���اء  ت�سمنت  امل��ق��رتح��ات 

اأج����رة امل��ح��ات ال��ت��ج��اري��ة اأو ال��ع��ق��ارات 

اململوكة للبلديات واملوؤجرة للمواطنني، 

ومتديد مهلة جتديد رخ�س املهن حتى 

30/ 6 / 2020 بدون غرامات.

امل��ه��ن  ر�����س����وم  “تق�سيط  واأ������س�����اف، 

ع��ل��ى ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة واإع��ف��ائ��ه��ا من 

ال��غ��رام��ات ع��ن ه���ذه ال�����س��ن��وات، واإع��ف��اء 

امل����واط����ن����ني م����ن ن�����س��ب��ة م����ن ال���ع���وائ���د 

للبلديات،  عليهم  املرتتبة  والتحققات 

وم���ن���ح خ�����س��م ت�����س��ج��ي��ع��ي ع��ل��ى ���س��ري��ب��ة 

لاأبنية  وامل���ع���ارف  وامل�����س��ق��ف��ات  االأب��ن��ي��ة 

والتجارية«. ال�سكنية 

مع  والت�ساور  التباحث  مت  اأن��ه  واأك��د، 

التي  املقرتحات  بهذه  البلديات  روؤ���س��اء 

اإال  البلديات  اإي���رادات  على  ت��وؤث��ر  �سوف 

خدمة  يف  البلديات  دور  م��ن  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا 

. املجتمعات املحلية 

ال���ت���ي  امل����ق����رتح����ات  ان  اىل  وي���������س����ار 

اإىل  حتتاج  املحلية  االإدارة  وزي��ر  قدمها 

جمل�س  من  وق��رار  املالية  وزي��ر  تن�سيب 

اأن ت��ع��ر���س على  ال�����وزراء، وم��ن امل��رج��ح 

وفق  احل��ايل؛  االأ�سبوع  ال���وزراء  جمل�س 

الفاعوري.

و ق���د ث��م��ن روؤ�����س����اء ال��ب��ل��دي��ات ه��ذه 

على  واأثنوا  الوزير  من  املقدمة  املبادرة 

هذه املقرتحات التي ت�سمنت مايلي:

1. اإع���ف���اء ن�����س��ب��ة م��ن اأج����رة امل��ح��ات 

اأو العقارات اململوكة للبلديات  التجارية 

للمواطنني واملوؤجرة 

املهن  رخ�س  جتديد  مهلة  متديد   .2

حتى 30/ 6 / 2020 و بدون غرامات

ال�سنوات  املهن على  3. تق�سيط ر�سوم 

عن  ال��غ��رام��ات  م��ن  اإع��ف��ائ��ه��ا  و  ال�سابقة 

ال�سنوات. هذه 

4. اإع���ف���اء امل��واط��ن��ني م���ن ن�����س��ب��ة من 

عليهم  امل��رتت��ب��ة  وال��ت��ح��ق��ق��ات  ال��ع��وائ��د 

للبلديات.

�سريبة  على  ت�سجيعي  خ�سم  منح   .5

لاأبنية  وامل���ع���ارف  وامل�����س��ق��ف��ات  االأب��ن��ي��ة 

والتجارية. ال�سكنية 

وق�����د مت ال���ت���ب���اح���ث وال����ت���������س����اور م��ع 

التي  املقرتحات  بهذه  البلديات  روؤ���س��اء 

اإال  البلديات  اإي���رادات  على  ت��وؤث��ر  �سوف 

خدمة  يف  البلديات  دور  م��ن  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا 

املجتمعات املحلية وحتقيقاً ملبداأ التكافل 

ال����ذي وج���ه ب��ه جم��ل�����س ال�����وزراء جميع 

ال��ق��ط��اع��ات وج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

امل��وؤ���س�����س��ات  ه���ي  ال���ب���ل���دي���ات  اأن  وح���ي���ث 

االأقرب لنب�س املواطن وهمومه.

قدمها  التي  املقرتحات  هذه  اأن  علما 

تن�سيب  اإىل  حتتاج  املحلية  االإدارة  وزير 

وزير املالية وقرار من جمل�س الوزراء

ه����ذه  ت����ع����ر�����س  اأن  ي����ت����وق����ع  ح����ي����ث 

خال  ال���وزراء  جمل�س  على  التن�سيبات 

هذا االأ�سبوع.

الفاعوري: مقترحات من قبل البلديات لمعالجة اآلثار االقتصادية

االنباط-عمان

ح��ق��ق��ت االأ������س�����واق احل������رة االأردن����ي����ة 

للربع  دينار  مليون   )6.9( بقيمة  ارباحاً 

مقارنة   ،2020 احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

من  االأول  للربع  دي��ن��ار  مليون  ب)4.9( 

عام 2019، وباإرتفاع بقيمة )1.9( مليون 

38 باملئة. دينار، وبن�سبة ارتفاع بلغت 

���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ورح����ب 

عبيدات  هايل  الدكتور  احل��رة  االأ���س��واق 

العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  مب�ستهل 

ل�سركة اال�سواق احلرة االأردنية، مبراقب 

عام ال�سركات الدكتور. وائل العرموطي، 

و�سيلة  خ��ال  م��ن  االج��ت��م��اع  عقد  حيث 

بوا�سطة  واالل��ك��رتوين،  املرئي  االت�سال 

نظام )webex events cisco(؛ 

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ق�������رار  م����ع  مت���ا����س���ي���اً 

وال���ت���ج���ارة، ومب��وج��ب اأم����ر ال���دف���اع )5( 

‘جائحة  بعد  �سدر  وال��ذي   ،2020 ل�سنة 

كورونا‹.

ب��������������دوره، اع����������رب ال������دك������ت������ور وائ������ل 

ال��ع��رم��وط��ي م��راق��ب ع��ام ال�����س��رك��ات عن 

اعتزازه ب�سركة االأ�سواق احلرة االأردنية، 

حققت  م�ساهمة  اأردن��ي��ة  �سركة  ب�سفتها 

ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  باإ�ستمرار  ارب��اح��اً 

ت�ستمر  اأن  ث��ق��ة  ب��ك��ل  ي��اأم��ل  اأن���ه  م�سيفاً 

االأ�������س������واق احل�������رة مب�������س���رية جن���اح���ه���ا، 

حمققًة ارباحاً اأكرب يف ال�سنوات املقبلة.

واأكد د. العرموطي اأن وزارة ال�سناعة 

مميزة  �سراكة  عاقة  تربطها  والتجارة 

مع االأ�سواق احلرة االأردنية، وهي تفخر 

بتلك ال�سراكة التي حققت اجنازاً كبرياً 

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د االق���ت�������س���ادي ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

م����ت����ج����اوزًة ك����ل ال���ت���ح���دي���ات وال����ظ����روف 

ال�سعبة التى متر بها الباد.

باالإجماع  امل�ساهمني  االأع�ساء  و�سوت 

ال�سابق  ال��ع��ادي  االج��ت��م��اع  ق���رارات  على 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة، ك��ذل��ك مت ال��ت�����س��وي��ت 

االإدارة  ت��ق��ري��ر جم��ل�����س  ع��ل��ى  ب��االإج��م��اع 

2019، واخلطة  عن اعمال ال�سركة للعام 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 

ميزانيتها  عن  ال�سركة  ح�سابات  مدقق 

وح�������س���اب���ات���ه���ا اخل����ت����ام����ي����ة واأح����وال����ه����ا 

.2019 واو�ساعها املالية لل�سنة املنتهية 

امل��واف��ق��ة على  االج��ت��م��اع  خ���ال  ومت 

ارب��اح  ب��ت��وزي��ع  االإدارة  جمل�س  تو�سيات 

 )110( بن�سبة  امل�����س��اه��م��ني  ع��ل��ى  ن��ق��دي��ة 

ب��امل��ئ��ة م��ن راأ�����س م���ال ال�����س��رك��ة، وبقيمة 

وتخ�سي�س  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   )24.750(

اع�ساء  مكافئة  دي��ن��ار  ال��ف   )45( مبلغ 

م���ب���ا����س���رة  ت����ذه����ب  االإدارة؛  جم���ل�������س 

ال�����س��م��ان  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ����س���ن���دوق  اإىل 

االجتماعي.

وج����رى خ���ال االج��ت��م��اع ال��ت�����س��وي��ت 

باالأغلبية على ابراء ذمة رئي�س واع�ساء 

لل�سنة  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن  االدارة  جم��ل�����س 

ت��ف��وي�����س  ومت  ال���ق���ان���ون،  ب���ح���دود   2019

مدقق  بانتخاب  احل��ايل،  االإدارة  جمل�س 

 ،2020 امل��ال��ي��ة  لل�سنة  ال�سركة  ح�سابات 

وكذلك حتديد اتعابه.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 

االأ�سواق احلرة االأردنية د. هايل عبيدات 

ف���روع  يف  ل���اأردن���ي���ني  ال��ب��ي��ع  ف���ك���رة  اإن 

اململكة  ح���ول  املنت�سرة  احل���رة  االأ����س���واق 

ن��ت��ل��ق��ى ج����واب من  اأن����ه مل  ‘اال  ق��ائ��م��ة، 

وزارة املالية حول ذلك‹.

ال�سركة يف فرعي  اأن مبيعات  وا�ساف 

العقبة والبوليفارد متوا�سعة جداً، منذ 

اإعادة فتح ال�سوقني ال�سهر املا�سي، جراء 

ف��روع  ك��اف��ة  واإغ����اق  كورونا’،  ‘جائحة 
املبيعات  اأن  مبيناً  احل��دود،  على  ال�سركة 

ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

املتواجدة داخل اململكة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل����اأ�����س����واق احل������رة االأردن�����ي�����ة م. ه��ي��ث��م 

امل��ج��ايل اإن ه��ن��اك درا���س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

حول  ال�سياحة،  ووزارة  اال�ستثمار  هيئة 

اال����س���ت���ث���م���ار ب���ف���ن���ادق ف���ئ���ة 3 جن������وم، يف 

والتي  اململكة،  ح��ول  ال�سياحية  املناطق 

املحليني  ل��ل�����س��ي��اح  ك��ث��ي��ف��ة  زي�����ارة  ت�����س��ه��د 

واالجانب؛ وذلك من اأجل تعزيز واإثراء 

املكون ال�سياحي يف االأردن.

ب��خ�����س��و���س  امل�����ج�����ايل  م.  وا�������س������اف 

ا���س��ت��ف�����س��ار م���ن اأح�����د امل�����س��اه��م��ني ح��ول 

املنطقة  بتطوير  احلرة  االأ�سواق  �سراكة 

احل����دودي����ة م���ع اجل���ان���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

‘ج�سر  يف  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ت��و���س��ع 

اأنه مت  امللك ح�سني’ باالأغوار اجلنوبية، 

احلرة  اال�سواق  الرغبة من جانب  ابداء 

اأي اللتزام، بال�سراكة بهذا  االأردنية دون 

امل�سروع اإىل جانب عدة م�ستثمرين.

اإىل ذلك، ك�سف ملخ�س ال�سنة املالية 

2020 احلايل، بلوغ  للربع االأول من عام 

 2020 31 اذار  املبيعات للفرتة املنتهية يف 

ب)18.3(  مقارنة  دينار  مليون   )23.7(

ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  م��ل��ي��ون دي��ن��ار لنف�س 

.2019

وارت����ف����ع����ت ك���ذل���ك امل���ب���ي���ع���ات ب��ق��ي��م��ة 

املبيعات  عن  تقريباً  دينار  مليون   )5.4(

الفعلية وبن�سبة ارتفاع بلغت )29( باملئة، 

امل���ق���درة بقيمة  امل��ب��ي��ع��ات  ع���ن  وارت��ف��ع��ت 

)3.3( مليون دينار وبن�سبة ارتفاع بلغت 

)16( باملئة.

وح�����س��ر االج���ت���م���اع، رئ��ي�����س جم��ل�����س 

وامل����دي����ر  ع����ب����ي����دات،  ه����اي����ل  د.  االإدارة 

التنفيذي م. هيثم املجايل، ومراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة د. 

امل�ساهمني  واالأع�ساء  العرموطي،  وائ��ل 

يف �سركة االأ�سواق احلرة االأردنية، بن�سبة 

ح�سور بلغت 85 باملئة، متجاوزة الن�ساب 

ح�سابات  مدقق  جانبهم  اإىل  ال��ق��ان��وين، 

ال�سركة وهو مكتب )ارن�ست اند يونغ(.

 االنباط-عمان

اأظ���ه���رت االإح�������س���اءات ال�������س���ادرة عن 

م�����س��اه��م��ة  ن�������س���ب���ة  اأن  ع����م����ان  ب����ور�����س����ة 

ال�سركات  يف  االأردنيني  غري  امل�ستثمرين 

اأيار  �سهر  نهاية  يف  البور�سة  يف  املدرجة 

اإج���م���ايل  م���ن  ب��امل��ئ��ة  3ر50  ب��ل��غ��ت   2020

م�ساهمة  �سكلت  حيث  ال�سوقية،  القيمة 

وم�ساهمة  باملئة  8ر33  ن�سبته  ما  العرب 

اإج���م���ايل  ب��امل��ئ��ة م���ن  5ر16  ال���ع���رب  غ���ري 

للبور�سة. ال�سوقية  القيمة 

اأم���ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة، فبلغت 

ن�������س���ب���ة م�������س���اه���م���ة امل�������س���ت���ث���م���ري���ن غ��ري 

االأردن������ي������ني يف ال�������س���رك���ات امل����درج����ة يف 

ال��ب��ور���س��ة يف ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر اآي����ار امل��ا���س��ي 

ل��ل��ق��ط��اع امل���������ايل5ر54 ب��امل��ئ��ة ، ول��ق��ط��اع 

ال�سناعة  ولقطاع  باملئة  اخل��دم��ات2ر18 

4ر61 باملئة.

واأظ���ه���رت االأرق�����ام اأن ق��ي��م��ة االأ���س��ه��م 

امل�������س���رتاة م���ن ق���ب���ل امل�����س��ت��ث��م��ري��ن غ��ري 

نهاية  وحتى  العام  بداية  من  االأردن��ي��ني 

دينار  مليون   42 بلغت   2020 اأي���ار  �سهر 

م��ن  ب���امل���ئ���ة  9ر12  ن�����س��ب��ت��ه  م����ا  م�����س��ك��ل��ة 

بلغت  ح���ني  ال���ك���ل���ي، يف  ال����ت����داول  ح��ج��م 

6ر85  قبلهم  م��ن  امل��ب��اع��ة  االأ���س��ه��م  قيمة 

�سايف  قيمة  تكون  وبذلك  دينار،  مليون 

مليون  5ر43  االأردين  غ��ري  اال���س��ت��ث��م��ار 

�سايف  قيمة  بلغت  بينما  بال�سالب،  دينار 

مليون   40.9 االأردين  غ��ري  اال���س��ت��ث��م��ار 

العام  من  الفرتة  لنف�س  بال�سالب  دينار 

.2019

ال�سادرة عن  االإح�ساءات  اأظهرت  كما 

امل�سرتاة  االأ�سهم  قيمة  اأن  عمان  بور�سة 

م���ن ق��ب��ل امل�����س��ت��ث��م��ري��ن غ���ري االأردن���ي���ني 

وال����ت����ي مت����ت م����ن خ������ال ال������ت������داول يف 

بلغت   2020 اأي���ار  �سهر  خ��ال  ال��ب��ور���س��ة 

5ر12  ن�سبته  ما  م�سكلة  دينار  9ر3مليون 

حني  يف  الكلي،  التداول  حجم  من  باملئة 

قبلهم  م��ن  امل��ب��اع��ة  االأ���س��ه��م  قيمة  بلغت 

لنف�س الفرتة 9ر11 مليون دينار، وبذلك 

تكون قيمة �سايف اال�ستثمار غري االأردين 

8 مليون  2020 قد بلغت  خال �سهر اآيار 

�سايف  قيمة  بلغت  بينما  بال�سالب،  دينار 

6ر1مليون دينار  اال�ستثمار غري االأردين 

.2019 بال�سالب لنف�س ال�سهر من العام 

ال��ع��رب،  امل�ستثمرين  ن��اح��ي��ة  م��ن  اأم���ا 

لعمليات  االإج��م��ال��ي��ة  القيمة  بلغت  فقد 

ح��وايل   2020 اأي���ار  �سهر  خ��ال  �سرائهم 

2ر3 مليون دينار اأو ما ن�سبته 3ر82 باملئة 

االأردنيني،  غري  �سراء  قيمة  اإجمايل  من 

يف حني بلغت القيمة االإجمالية لعمليات 

�سراء غري العرب 7ر0 مليون دينار �سكلت 

�سراء  اإجمايل  من  باملئة  ن�سبته7ر17  ما 

للقيمة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا  االأردن����ي����ني.  غ��ري 

االإج��م��ال��ي��ة ل��ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ع ال���ع���رب فقد 

بلغت 6ر4 مليون دينار اأو ما ن�سبته2ر83 

باملئة من اإجمايل قيمة عمليات بيع غري 

عمليات  قيمة  بلغت  ح��ني  يف  االأردن��ي��ني، 

4ر7 مليون دينار، اأي ما  بيع غري العرب 

8ر61 باملئة من اإجمايل قيمة بيع  ن�سبته 

غري االأردنيني.

األسواق الحرة تحقق ارباحًا )6.9( مليون دينار للربع األول من 2020

50.3 % نسبة ملكية المستثمرين غير األردنيين في 
الشركات المدرجة في بورصة عمان

الأربعاء    3  /  6  / 2020

متعاملون: األردن يطرح مناقصة لشراء 
120 ألف طن من القمح

2ر35 دينار سعر غرام الذهب
 بالسوق المحلية

تعليمات احتساب الدعم المالي 
لصادرات األنشطة الصناعية

هامبورج -رويرتز 

ق�����ال م��ت��ع��ام��ل��ون اأورب�����ي�����ون ام�����س 

احل����ب����وب  م���������س����رتي  اإن  ال�����ث�����اث�����اء 

م��ن��اق�����س��ة  ط����رح  االأردين  احل���ك���وم���ي 

قمح  من  طن  األ��ف   120 ل�سراء  دولية 

منا�سئ  من  للتوريد  ال�سلد  الطحني 

خيارية.

ُت��غ��ل��ق ي��وم  واأ����س���اف���وا اأن امل��ن��اق�����س��ة 

االأربعاء الثالث من يونيو حزيران.

االأردن  يطرح  اأن  املتوقع  من  وك��ان 

م��ن��اق�����س��ة ج���دي���دة ب���ع���دم���ا مل ي��ن��ف��ذ 

ال�سابقة  مناق�سته  يف  م�سرتيات  اأي 

للقمح يف 28 مايو اأيار.

االنباط-عمان

 21 عيار  ال��ذه��ب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 

االأك����ر رغ��ب��ة م���ن امل��واط��ن��ني ب��ال�����س��وق 

20ر35 دي��ن��ار  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  امل��ح��ل��ي��ة 

ل��غ��اي��ات ����س���راء امل��واط��ن��ني م���ن حم��ات 

40ر33 جلهة البيع. ال�ساغة، مقابل 

وح�سب اأمني مني �سر النقابة العامة 

الأ�����س����ح����اب حم�����ات جت������ارة و���س��ي��اغ��ة 

احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات رب��ح��ي ع���ان، بلغ 

���س��ع��ر ب��ي��ع ال���غ���رام م���ن ال���ذه���ب ع��ي��اري 

م���ن حم��ات  ال�����س��راء  ل��غ��اي��ات  24 و18 

دينار  و20ر31  دي��ن��ارا   42 عند  ال�ساغة 

على التوايل.

�سعر  اأن  اإىل  ت�سريح  يف  عان  وا�سار 

اللرية الر�سادي وزن 7 غرامات بلغ 248 

دينارا، فيما بلغ �سعر اللرية االجنليزي 

اأن  دينارا، مو�سحا   283 8 غرامات  وزن 

والعر�س �سعيفان. الطلب 

ع��امل��ي��ا  ال���ذه���ب  اأ����س���ع���ار  اإن  وا�����س����اف 

دوالرا لاأون�سة   1737 اليوم عند  بلغت 

الواحدة.

 االنباط-عمان

ال���ر����س���م���ي���ة،   �����س����درت يف اجل�����ري�����دة 

ام�������س ال���ث���اث���اء، ت��ع��ل��ي��م��ات اح��ت�����س��اب 

االأن�سطة  ل�سادرات  املايل  الدعم  قيمة 

وفقا  ال�����س��ادرة   2020 ل�سنة  ال�سناعية 

 2020 13 ل�سنة  7 من نظام رقم  للمادة 

ن���ظ���ام ح���واف���ز االأن�������س���ط���ة ال�����س��ن��اع��ي��ة 

قانون  من   46 امل��ادة  مبقت�سى  ال�سادر 

اال�ستثمار رقم 30 ل�سنة 2014.

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

احل��م��وري،  ط��ارق  ال��دك��ت��ور  والتموين، 

يف ت�سريح �سحفي، اإن حوافز االأن�سطة 

ل�سادراتها  امل���ايل  وال��دع��م  ال�سناعية 

ج���اء ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امللك 

خمتلف  دع��م  ب�سرورة  الثاين  عبداهلل 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ادرات 

الوطنية ومبا يعزز نفاذها اإىل االأ�سواق 

التحديات. العاملية ومواجهة 

نظام احلوافز  اأن  واأ�ساف احلموري 

تخفيف  يف  للم�ساهمة  جاء  والتعليمات 

االأخ��رى  والتكاليف  االنتاج  كلف  عبء 

ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا ه����ذه ال��ق��ط��اع��ات، 

االأم�����ر ال����ذي ���س��ي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���اً على 

ت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا ل���دخ���ول اأ����س���واق 

ت�����س��دي��ري��ة ج���دي���دة ت��زام��ن��اً م���ع ع���ودة 

يف  االمنية  ل��اأو���س��اع  الن�سبي  ال��ه��دوء 

امل��ن��ط��ق��ة، وب��ال��ت��ايل زي�����ادة ال�����س��ادرات 

م�ساهمتها  وزيادة  عمل  فر�س  وتوفري 

يف الناجت املحلي االإجمايل.

ت��ع��م��ل ج��اه��دة  اأن احل��ك��وم��ة  واأك�����د 

االقت�سادية  القطاعات  كافة  دعم  على 

ومت���ك���ي���ن���ه���ا م�����ن م����واج����ه����ة خم��ت��ل��ف 

ال����ت����ح����دي����ات وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت�����س��ه��ي��ل 

وتعزيز  وحتفيزها  الوطنية  ال�سادرات 

ت�سديرية  اأ���س��واق  واإي��ج��اد  تناف�سيتها 

جديدة لها.

ت�سكيل  �سيتم  التعليمات،  وبح�سب 

جل��ن��ة م�����س��رتك��ة ب���ني ال������وزارة ودائ����رة 

���س��ري��ب��ة ال����دخ����ل وامل���ب���ي���ع���ات ودائ������رة 

الطلبات  ل��درا���س��ة  االأردن���ي���ة  اجل��م��ارك 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن حتقيق  وت��دق��ي��ق��ه��ا ف��ن��ي��ا 

������س�����روط ا����س���ت���ح���ق���اق ال�����دع�����م امل�����ايل 

واحت�ساب قيمة الدعم املايل للموؤ�س�سة 

امل�سدرة.

وع���ل���ى امل��وؤ���س�����س��ة امل�������س���درة ال��ت��ق��دم 

يف  املف�سلة  الوثائق  فيه  مرفق  بطلب 

التعليمات ومنها ك�سف تف�سيلي لقيمة 

تبني  التي  املالية  والبيانات  ال�سادرات 

�سريبة  دائ���رة  ل��دى  املوؤ�س�سة  مبيعات 

الدخل واملبيعات لغايات اال�ستفادة من 

الدعم املايل.

ومبوجب التعليمات �ستمنح املوؤ�س�سة 

االأدوي��ة  �سناعة  ن�ساط  �سمن  امل�سدرة 

5% م���ن م��ق��دار  دع���م���ا م��ال��ي��ا ن�����س��ب��ت��ه 

العام  ع��ن  ���س��ادرات��ه��ا  قيمة  ال��زي��ادة يف 

يتم  كما   ،2020 عام  من  ابتداء  ال�سابق 

منح دعما ماليا ن�سبته 3% من جمموع 

�سمن  امل�سدرة  املوؤ�س�سة  �سادرات  قيمة 

اب��ت��داء  امل��ح��ددة  ال�سناعية  الن�ساطات 

قيمة  حت��ق��ي��ق  ب�����س��رط   2020 ع���ام  م���ن 

.%30 م�سافة ال تقل ن�سبتها عن 



بورصة عمان تغلق تعامالتها 
على انخفاض

األراضي: سوق العقار جاذب لالستثمار 
وقرارات مجلس الوزراء التحفيزية مستمرة

تنمية وتطوير المهارات تطلق 
موقعها الجديد للتحول اإللكتروني

شهادة حماية العميل العالمية لفينيكا للتمويل

 االنباط-عمان

����س���رح ال���ن���اط���ق الإع����ام����ي ب��ا���س��م دائ����رة 

الدكتور  الثاثاء،  ام�س  وامل�ساحة،  الأرا���س��ي 

ط���ال ال���زب���ن، اأن ح��زم��ة الإج��������راءات ال��ت��ي 

اأطلقتها احلكومة لتن�سيط القت�ساد وحتفيز 

ال�ستثمار مازالت م�ستمرة لنهاية العام، ومل 

يتم اإيقاف العمل بها.

ودع�����ت ال����دائ����رة، ع��ل��ى ل�����س��ان ال����زب����ن، يف 

لا�ستفادة  وامل�ستثمرين  املواطنني  ت�سريح 

التي تعد فر�سة ذهبية  ق��رارات الإع��ف��اء  من 

لإمت�������ام م��ع��ام��ات��ه��م اخل���ا����س���ع���ة ل���اإع���ف���اء 

واخل�سم من ر�سم الت�سجيل.

وب���ني ال���زب���ن اأن امل��ب��ال��غ��ة يف ح��ج��م الأث���ر 

العقاري  ال��ق��ط��اع  على  ال�سلبي  الق��ت�����س��ادي 

اأن تعاطي الدولة املميز  غري مربر، مو�سحا 

�سكل موؤ�سرا مهما ميثل  مع جائحة كورونا، 

عامل جذب للم�ستثمرين، كون الأردن ماذا 

امنا لا�ستثمارات العقارية.

واأ�سار اإىل اأن قرارات جمل�س الوزراء ب�سهر 

املا�سي وما ت�سمنته  العام  ت�سرين الأول من 

من تو�سع يف اإجراءات اإعفاء وتخفي�س ر�سوم 

ج��اءت  والأرا����س���ي  لل�سقق  وال��ب��ي��ع  الت�سجيل 

حتفيز  لإج���راءات  الأوىل  للحزمة  ا�ستكمال 

امل��واط��ن��ني من  ولتمكني  والإ����س���ك���ان،  ال��ع��ق��ار 

ام��ت��اك ال�����س��ك��ن امل��ائ��م وت��خ��ف��ي��ف الأع��ب��اء 

عليه.

العقار  ���س��وق  حتفيز  اإج�����راءات  وت�سمنت 

والإ�سكان اإعفاء ال�150 مرتا الأوىل من ال�سقق 

ال�سكنية والأرا�سي من ر�سوم الت�سجيل ونقل 

م�ساحة  اأو  البائع  ع��ن  النظر  بغ�س  امللكية، 

نهاية  حتى  اأردين  لكل  ال�سقق  وع��دد  ال�سقة 

امل�ساحة  اإخ�����س��اع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ام احل���ايل، 

خمف�سة  و�سريبة  خمف�س  لر�سم  ال��زائ��دة 

مقدارها 50 باملائة من الن�سبة املقررة قانونا.

ر�سم  تخفي�س  اأي�سا  القرارات  �سملت  كما 

الن�سبة  ع��ن  باملائة   50 بن�سبة  الأرا���س��ي  بيع 

الأق��ارب  البيع بني  املقررة قانونا، مبا ي�سمل 

وال�سركاء وغريهم، وكذلك تخفي�س �سريبة 

الن�سبة  ع���ن  ب��امل��ائ��ة   50 بن�سبة  ال��ع��ق��ار  ب��ي��ع 

املحددة قانونا.

الإج��راءات  بهذه  العمل  اأن  الزبن  واأو�سح 

ال��ع��ام  م��ن  الأول  ك��ان��ون   31 ح��ت��ى  �سي�ستمر 

بقرار  العمل  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  احلايل، 

جم��ل�����س ال������وزراء ال����ذي اأط���ل���ق يف ���س��ه��ر اأي���ار 

املا�سي وهو اإعفاء الورثة من ر�سوم النتقال 

والتخارج وذلك لتمكني الورثة من الت�سرف 

اأو  البيع  عمليات  خال  من  �سواء  بعقاراتهم 

الإفراز او ا�ستثمارها.

 االنباط-عمان

اأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 

موقعها  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  وال��ت��ق��ن��ي��ة  املهنية 

الإن��رتن��ت،  �سبكة  على  اجلديد  الإل��ك��رتوين 

وت�سميم  برجمة  جم��ال  يف  التطور  ملواكبة 

يلبي  ك��م��ا  الإل���ك���رتون���ي���ة،  امل����واق����ع  واإدارة 

طموحات التعليم والتدريب املهني والتقني.

امل��وق��ع  اأن  اإىل  ب��ي��ان،  يف  الهيئة  وا����س���ارت 

اجلديد واملمول من الحتاد الوروبي”الدعم 

والندماج  الت�سغيل  مهارات  الفني لربنامج 

الت�سفح  �سهولة  لزواره  يتيح  الجتماعي”، 

التفاعلية  وامل�ساركة  املعلومة  اإىل  والو�سول 

وامل��ع��رف��ي��ة وم��ع��ل��وم��ات ع��ن خ��دم��ات الهيئة 

والتقني،  املهني  والتعليم  التدريب  لقطاع 

املهني  والتعليم  التدريب  مزودي  وترخي�س 

والتقني واعتماد الربامج التدريبية.

اإ���س��دار  اإمكانية  ل���زواره  امل��وق��ع  يتيح  كما 

���س��ه��ادة امل���زاول���ة امل��ه��ن��ي��ة، واخ��ت��ب��ار امل��زاول��ة 

املهنية وت�سجيل املوؤهات املهنية، من خال 

http://www.tvsdc. ال����راب����ط: 
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حتقيق  اىل  ت�سعى  اإن��ه��ا  الهيئة  وا�سافت 

والتدريب  التعليم  اأ�سكال  مبختلف  التميز 

خمرجاته  ج��ودة  وحت�سني  والتقني،  املهني 

ال��ع��م��ل، ح��ي��ث يوفر  ���س��وق  مب��ا يتنا�سب م��ع 

بال�سافة  وموثوقة،  وافية  معلومات  املوقع 

اإىل الإ�سدارات اجلديدة للهيئة.

وي�����س��م امل���وق���ع رواب������ط اأن���ظ���م���ة ال��ه��ي��ئ��ة 

عن  ومعلومات  واإعاناتها،  واأخبارها  كافة، 

برامج التدريب، وطرق التوا�سل مع املراكز 

واأه��م  كافة،  والتقنية  املهنية  والك��ادمي��ي��ات 

و�سيتم  امل��ت��درب،  يحتاجها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 

لتلبي  م�ستمر  ب�سكل  تطويرها  على  العمل 

احتياجات املتدربني ومت�سفحي املوقع.

االنباط-عمان

يف  الأ���س��غ��ر  للتمويل  فينكا  �سركة  ح�سلت    

الأردن )فينكا الأردن( على �سهادة حماية العميل 

العاملية، تقديراً للتزامها الطويل الأمد بحماية 

العماء.

وق��ال��ت ال�����س��رك��ة، يف ب��ي��ان ال��ث��اث��اء، اإن ه��ذا 

الأردن  فينكا  خ�سعت  اأن  ب��ع��د  ج���اء  الت�سنيف 

حتقيقها  وبعد  دقيقة  م�ستقلة  مراجعة  لعملية 

حماية  يف  وال����رائ����دة  الأوىل  ال�����س��ه��ادة  مل��ع��اي��ري 

العماء وتوفري قاعدة ال�سمول املايل امل�سوؤول.

وتت�سمن هذه ال�سهادة جمموعة من املعايري 

اأو منتج  ت���وف���ري خ���دم���ة  ب��ي��ن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة وم����ن 

العميل واحلر�س على تقدمي  يتواءم مع حاجة 

امل��ع��ل��وم��ات ب�����س��ف��اف��ي��ة ل��ل��ع��م��ي��ل، وم����راع����اة ع��بء 

العميل  تنال ر�سا  الدين عليه، وتقدمي خدمات 

قنوات  وتوفري  املعلومات،  �سرية  على  واملحافظة 

لتقدمي ال�سكاوى. وبهذا تن�سم فينكا الأردن اإىل 

FINCA Impact Finance يف  ف��روع 

كل من اأرمينيا، واإك��وادور، وجورجيا، وكو�سوفو، 

وق���ريغ���ي���ز����س���ت���ان، ون���ي���ك���اراغ���وا وب���اك�������س���ت���ان، يف 

ُتعترب هذه  الت�سنيف؛ حيث  احل�سول على هذا 

ال�سهادة مبثابة مبادرة عاملية تعّزز مبداأ ال�سفافية 

واحِلكمة والحرتام يف التعامل مع العماء.

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��رك��ة، ع��ب��دال��ق��دي��ر 

العاملية  العميل  �سهادة حماية  اأن  اأكد  �ساتوروف، 

بالتزامها  الأردن  لفينكا  اع����رتاف  مب��ث��اب��ة  ه��ي 

التعامل  يف  العالية  الأخاقية  باملعايري  العميق 

م���ع ع���م���اء ال�����س��رك��ة، م��و���س��ح��ا اأن امل�����س��رف��ي��ة 

امل�سوؤولة ركيزة ا�سا�سية يف عمل فينيكا.

يجدر بالذكر اأنه يف بداية هذا العام، اأطلقت 

الأ�سا�سي  امل�سريف  نظامها  اأي�����س��اً  الأردن  فينكا 

بتقدمي خدمات  لل�سركة  �سي�سمح  الذي  اجلديد 

ال�سركة  �ُسي�ساعد  ال��ذي  الأم��ر  للعماء،  رقمية 

يف الرتقاء اإىل م�ستوى اأف�سل يف تقدمي خدمة 

فينكا  ا�سرتاتيجية  مع  مميزة.ومتا�سياً  عماء 

اأف�سل  وتطبيق  امل�ستمر  والتح�سني  بالتطوير 

اأخ��ذ  على  الآن  فينكا  تعمل  العاملية،  امل��م��ار���س��ات 

منحنى جديد بطريقة عملها؛ حيث �ستنتقل اإىل 

منوذج عمل اأكرث “مركزية” مّما هي عليه الآن.
ُ
اأ

�سركة  ه��ي  الأ�سغر  للتمويل  فينكا  اأن  يذكر 

 FINCA Impact( فينكا  ملوؤ�س�سة  تابعة 

موؤ�س�سة  وتديرها  متلكها  التي   )Finance
فينكا الدولية وهي منظمة خدمات مالية تعمل 

يف 20 دولة يف 5 قارات.

 االنباط-عمان

الثاثاء،  ام�س  عمان  بور�سة  اأغلقت 

بتداول 5 مليون �سهم، موزعة على 2230 

بلغت  اإجمالية  ت���داولت  بقيمة  �سفقة، 

8ر4 مليون دينار.

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

باملئة مقارنة  93ر0  بن�سبة   1661 النقطة 

مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

ول��������دى م����ق����ارن����ة اأ�����س����ع����ار الإغ��������اق 

ل��ل�����س��رك��ات امل��ت��داول��ة اأ���س��ه��م��ه��ا، ت��ب��ني اأن 

50 ���س��رك��ة اأظ��ه��رت ان��خ��ف��ا���س��ا يف اأ���س��ع��ار 

 28 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

�سركة   20 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة، 

اخرى.

االقت�صادي
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Orange تقّدم للشركات الناشئة 
فرص استثمارية تصل إلى 150 ألف يورو

الجبور: أزمة كورونا اظهرت ضرورة توفير خدمات الجيل الخامس من االتصاالت في المملكة

االنباط-عمان

الت�سجيل  ب��دء  عن   Orange اأعلنت 

ال�����ذي   MEA Seeds حت���������ّدي  يف 

 Orange م�����س��اري��ع  ����س���ن���دوق  اأط���ل���ق���ه 

من  ل��ل��ري��ادي��ني  امل����وّج����ه   Ventures
اأولئك  وخا�سة  النا�سئة  امل�ساريع  اأ�سحاب 

ال��ذي��ن ي�����س��خ��رون ال��ت��ط��ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 

ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  دول  ت���ق���ّدم يف  اإح�������داث 

الأو������س�����ط واأف���ري���ق���ي���ا ال���ت���ي ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا 

املجموعة العاملية.

ه���ذا  خ�����ال  م����ن   Orange ت�����س��ع��ى 

ال��ت��ح��دي ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف امل�����س��اري��ع ال��ت��ي 

متنوعة  جم��الت  يف  التكنولوجيا  توظف 

ال��زراع��ي��ة،  التكنولوجيات  الت�����س��ال،  مثل 

الطاقة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  التجارة  التوا�سل، 

الإل����ك����رتون����ي����ة، ال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين، 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة، ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

لت�ساهم  الإلكرتونية،  واحلكومة  ال�سحية 

يف رف����د ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة ب��امل�����س��اري��ع ذات 

الرياديني  ودع��م  العالية  النمو  اإمكانيات 

ال�سباب يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.

ومي�����ن�����ح ه��������ذا ال�����ت�����ح�����دي ال���������س����رك����ات 

ف��ر���س��ة امل�������س���ارك���ة م���ن خ����ال ال��ت�����س��ج��ي��ل 

https:// الإل����ك����رتوين  ال���راب���ط  ع��ل��ى 

digitalventures.orange.

 com/mea-seed-challenge
يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 1 ح��زي��ران و19 مت��وز، 

املقّدمة  امل�ساريع  يف  النظر  ذلك  بعد  ليتم 

بناًء على معايري حمددة واختيار الفائزين 

ي��ورو يف  األ��ف   150 اإىل  ي�سل  با�ستثمار قد 

العاج،  �ساحل  ال�سنغال،  الأردن،  دول هي   7

م�سر، تون�س، الكامريون واملغرب، علماً اأن 

جمموع ال�ستثمارات يبلغ 500 األف يورو.

ب��اخ��ت��ي��ار  الأردن   Orange ���س��ت��ق��وم 

الفئات  �سمن  حم��ل��ي��اً  الأف�����س��ل  امل�����س��اري��ع 

امل���ح���ددة ل��ل��ت��ح��دي، ب��ن��اًء ع��ل��ى ق����رار جلنة 

حت��ك��ي��م م���وؤل���ف���ة م����ن اخل�������رباء يف جم���ال 

الريادة، وفق معايري ت�ستند اإىل الإمكانيات 

املالية والقيمة ال�سرتاتيجية التي باإمكان 

واملجموعات  لل�سركات  تقدميها  امل�ساريع 

املحلية.

و���س��ي��ت��م الإع������ان ع���ن ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��دي 

الأو���س��ط  ال�����س��رق  ع��ل��ى م�ستوى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

واأف��ري��ق��ي��ا يف ���س��ه��ر اأي���ل���ول ال���ق���ادم، حيث 

�ستح�سل �سركة من كل دولة على ا�ستثمار 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ي���ورو،   150،000 اىل  ي�سل 

ت�����س��وي��ق��ي وت��ق��ن��ي واإر�����س����ادي مبا�سر  دع���م 

اأوراجن ملدة �سنة كاملة وفر�سة  من �سركة 

 »Seedstars« ل��ربن��ام��ج  ل��ان�����س��م��ام 

ل���اإر����س���اد م��ق��دم��ة ل�����س��رك��ة واح�����دة مل���دة 3 

اأ�سهر.

وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ح��دي ا���س��ت��ك��م��اًل لنهج 

ال����ري����ادة  دع�����م  يف  الأردن   Orange
ال�سبابية، حيث توا�سل ال�سركة برناجمها 

امل���وّج���ه ل��ت�����س��ري��ع من���ّو الأع���م���ال ال��ري��ادي��ة 

اأثمر  وال���ذي  ال�سابع  مو�سمه  يف   BIG
نا�سئة منذ  اأردن���ي���ة  ���س��رك��ة   37 اإجن����اح  ع��ن 

انطاقه، كما تتيح فر�سة امل�ساركة �سنوياً 

يف م�سابقة م�ساريع التنمية املجتمعية من 

من  ان��ط��اق��اً  وذل���ك  العاملية   Orange
الجتماعية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها 

واإميانها  الرقمي  اململكة  ك�سريك  ودوره��ا 

مبدى اأهمية هذا القطاع.

 االنباط- برتا

الأ�سا�سية  الركيزة  الت�سالت  قطاع  يعد 

الت�سال  تقنية  وتعترب  الرقمي  لاقت�ساد 

احلديث عرب �سبكات اأنظمة اجليل اخلام�س 

يف ال��وق��ت ال��راه��ن اب��ت��ك��اراً مت�سارع الأث���ر يف 

التفاوؤل حيال  بّد من  ول  العاملي،  القت�ساد 

التمتع باأثره الإيجابي قريباً يف الأردن.

امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  واأك���دت 

احللول  اأهمية  حالياً  العامل  يواجهها  التي 

واخل����دم����ات ال���ت���ي ت��وف��ره��ا ���س��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

ي��زداد فيه الطلب  اخلام�س، يف الوقت الذي 

ال��ب��ي��ان��ات  وت��ت��زاي��د  ال�سبكة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

ب�����س��ك��ل ����س���ري���ع م����ن اأج������ل ال���ع���م���ل ع����ن ب��ع��د 

والتعليم والرعاية ال�سحية.

وقال رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

ق��ط��اع الت�������س���الت / ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

اإن جائحة ك��ورون��ا  ال��دك��ت��ور غ���ازي اجل��ب��ور، 

وال���ظ���روف ال��راه��ن��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل، 

املتطورة  للتكنولوجيات  املتنامية  واحلاجة 

يتنامى  ال��ت��ي  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت  وتطبيقات 

احلاجة  جعل  اآخ���ر،  بعد  ي��وم��ا  ا�ستخدامها 

اململكة،  يف  اخلام�س  اجليل  خلدمات  ملحة 

اإج�������راء اج��ت��م��اع��ات  ال��ه��ي��ئ��ة اإىل  مم���ا دع����ا 

وح�����وارات م��ع ���س��رك��ات الت�����س��الت ل��درا���س��ة 

اإم��ك��ان��ي��ات اإدخ������ال خ���دم���ات ���س��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

اخل��ام�����س ���س��م��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، 

وكخطوة ا�ستباقية قامت الهيئة بتخ�سي�س 

الفنية  ال���ت���ج���ارب  اإج������راء  ل��غ��اي��ات  ت������رددات 

املتعلقة بهذه اخلدمات.

وب���ني اجل��ب��ور، ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن��ي��ة 

بداية ظهور  منذ  الهيئة عمدت  ان  )ب��رتا(، 

م�سغلي  منح  اإىل  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 

�سبكات الت�سالت املتنقلة والثابتة يف اململكة 

ال��ع��دي��د م���ن احل����زم ال���رتددي���ة يف ن��ط��اق��ات 

�سعة  ل���زي���ادة  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ب��ه��دف  خمتلفة 

�سبكات الت�سالت الراديوية العاملة لديهم، 

اإيجابي يف حت�سني م�ستوى  اأث��ر  مما كان له 

ج�����ودة ج��م��ي��ع اأن�������واع خ���دم���ات الت�������س���الت 

املقدمة للم�ستفيدين والتي يقع من �سمنها 

خدمات نقل البيانات )النرتنت(.

واأ�سار الدكتور اجلبور اإىل اأن الهيئة داأبت 

الت�سالت  لقطاع  الناظمة  اجلهة  ب�سفتها 

اإدخ���ال  حتفيز  على  املعلومات  وتكنولوجيا 

وم���واك���ب���ة اأح�����دث ال���ت���ط���ورات يف ا���س��ت��خ��دام 

ال��رادي��وي��ة  الت�����س��الت  �سبكات  تكنولوجيا 

التحقق  بعد  وبخا�سة  اململكة  اإىل  اجلديدة 

من جناعة احللول الفنية املبتكرة وتوفريها 

ب�����س��ك��ل جت����اري يف الأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة، حيث 

ترى الهيئة اأن هنالك اأهمية كربى يف تبني 

تكنولوجيا اجليل اخلام�س خال  ا�ستخدام 

ال�سنوات املقبلة بالنظر اإىل طبيعة اخلدمات 

التي توفرها.

وك���ان���ت خ���دم���ات ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول عرب 

���س��ب��ك��ات اأن��ظ��م��ة اجل��ي��ل اخل��ام�����س ب�����داأت يف 

2019 مب��ا يف  ع��ام  ال���دول  بع�س  النت�سار يف 

و�ستغدو هذه  الأو���س��ط،  ال�سرق  ب��ل��دان  ذل��ك 

يف  ال�سائد  ال��ع��ام  الجت���اه  ه��ي  التكنولوجيا 

امل��ال والأع��م��ال خال  احلياة العامة وع��امل 

حت�سني  بات  حيث  املقبلة؛  القليلة  ال�سنوات 

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

والت�سالت، وعلى وجه اخل�سو�س البدء يف 

اأنظمة  اإىل ع�سر  ال�سبكات لارتقاء  تطوير 

اجليل اخلام�س اأمراً ل مفر منه، خا�سة واأن 

هذه ال�سبكات ل توفر �سرعة ات�سال وتنزيل 

ب��ي��ان��ات ف��ح�����س��ب، ب��ل اأث��ب��ت��ت ك��ون��ه��ا حم��رك��اً 

ح��ق��ي��ق��ي��اً ل��ت��ط��وي��ر اأع���م���ال وخ���دم���ات ك��اف��ة 

ال�سناعات والقطاعات.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ن��اق�����س��ة ال���ه���ي���ئ���ة م��ع 

ال�سركات توفري خدمات اجليل اخلام�س يف 

اململكة، قال الدكتور اجلبور اإن الهيئة اأتاحت 

م��وؤخ��راً ح��زم��ا ت��رددي��ة يف النطاق ال���رتددي 

التجارب  اإج���راء  لغايات  ميجاهريتز   3500

ع��ل��ى ت�����س��غ��ي��ل ���س��ب��ك��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��ي��ل 

من  اململكة  يف  املتنقلة  لات�سالت  اخلام�س 

ق��ب��ل م��رخ�����س��ي ه���ذه اخل���دم���ات، ك��م��ا قامت 

رخ�س  بتجديد  قامت  التي  ال�سركات  مبنح 

التكنولوجيا  العامة ميزة حيادية  ال��رتددات 

اأح��دث  ت�سغيل  يف  ال�ستثمار  م��ن  لتمكينها 

ال��رادي��وي��ة  الت�����س��الت  تكنولوجيا  خ��دم��ات 

ت��ل��ك اخل��ا���س��ة  امل��م��ل��ك��ة وم���ن �سمنها  داخ����ل 

بتكنولوجيا اجليل اخلام�س.

جتارب  على  الهيئة  باطاع  يتعلق  وفيما 

ال��ه��ي��ئ��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة امل�����س��اب��ه��ة يف 

جم���ال ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��م يف تطبيق 

امل��ت��ف��ق عليها  ال������رتددي  ���س��ي��ا���س��ات ال��ط��ي��ف 

تقوم  الهيئة  ان  اجلبور  الدكتور  ق��ال  عامليا 

املتبعة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ب���الط���اع ع��ل��ى 

اقليمياً وعاملياً يف جمال تخطيط وتخ�سي�س 

 ، النادرة  ال��رتددي  وترخي�س م��وارد الطيف 

بالت�ساور وتبادل اخلربات  القيام  من خال 

اإدارات  مع  التن�سيقية  الجتماعات  واإج���راء 

ال��دائ��م  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ري��ق  العربية يف  ال���دول 

ل��ل��ط��ي��ف ال������رتددي ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ال����دول 

العربية من جهة واإدارات الدول الأع�ساء يف 

الحتاد الدويل لات�سالت من جهة اأخرى 

وذل���ك م��ن خ���ال امل�����س��ارك��ة يف الج��ت��م��اع��ات 

والدولية  الإقليمية  ال��رادي��وي��ة  وامل��وؤمت��رات 

التي يتم عقدها .

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���وج���ود خ��ط��ط وح���واف���ز 

توفري  على  ال�سركات  لت�سجيع  الهيئة  لدى 

خ��دم��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س ، وت��ق��دمي��ه��ا اىل 

ال�������س���وق امل��ح��ل��ي ب��ط��ري��ق��ة ج���ذاب���ة وا���س��ع��ار 

اإن الهيئة  ال��دك��ت��ور اجل��ب��ور  م��درو���س��ة، ق��ال 

العاملة  ال�سركات  مع  بالت�ساور  حاليا  تقوم 

بالقطاع واجلهات احلكومية الأخرى املعنية 

بها  الأخذ  التي ميكن  ال�سبل  بدرا�سة جميع 

ال�ستثمار  دع���م  وحت��ف��ي��ز  ت�سهيل  اأج���ل  م��ن 

وتوفري  اململكة  داخ���ل  الت�����س��الت  ق��ط��اع  يف 

اأف�سل واأحدث اأنواع اخلدمات للم�ستفيدين 

بجودة عالية وباأ�سعار مقبولة.

�سراء طيف  ال�سياق، فان جتارب  ويف هذا 

���س��ب��ك��ات ك���ل م���ن اأن��ظ��م��ة اجل��ي��ل��ني ال��ث��ال��ث 

والرابع داخل الأردن وخارجها يف العديد من 

ا�ستثماراً  كانت  اأنها  اأثبتت  الأخ��رى  البلدان 

الدول  ولرمبا م�سريياً يف بع�س  مهماً جداً 

بالن�سبة ملزودي خدمات الهاتف املحمول، ول 

�سك باأن م�سغلي الت�سالت يتخذون العديد 

م���ن ق������رارات ا���س��ت��ث��م��اره��م ب�����س��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

التكنولوجيا  اأجيال  نحو  والتحّول  اخلام�س 

امل�ستقبلية بناء على جتاربهم ال�سابقة.

واكد انه ل بد ان تتفق اجلهات احلكومية 

املخت�سة وم���زّودو خ��دم��ات الت�����س��الت على 

اأنظمة  اإمكانات  توفري  �ساأنه  من  ما  تاأمني 

الأردن  ا����س���ت���م���رار  م����ع  اخل���ام�������س،  اجل���ي���ل 

يف الرت�����ق�����اء مب�����س��ت��وى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت مبا 

ي��ن�����س��ج��م م���ع خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

ل����اأردن ل��ع��ام 2025 ، وب��ن��اًء ع��ل��ى ذل���ك تعد 

ال�����ق�����رارات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��خ�����س��ي�����س وم��ن��ح 

اجليل  اأن��ظ��م��ة  �سبكات  لطيف  ال��رتاخ��ي�����س 

اأجل حتقيق هذا  اأ�سا�سياً من  اأم��راً  اخلام�س 

الهدف.

االأنباط - عمان

دعت وزارة  العمل الثالثاء  كافة العاملني بعقود حمددة املدة 

يف القطاع اخلا�ص من االردنيني، والذين  انتهت عقودهم  بتاريخ   

�صاحب  قبل  من  اإبالغهم  ومت  ذل��ك،  بعد  ما   اأو   2020/4/30

على   ال��دخ��ول  بينهم،  فيما  امل��رم  العقد  جتديد  بعدم  العمل  

متابعتها  لتتم   �صكواهم   لتقدمي   Hemayeh.jo من�صة  

ب�صكل فوري من قبل املعنيني يف وزارة العمل تنفيذا للبالغ الذي 

�صدر موؤخرا مبوجب اأمر الدفاع رقم ٦ ل�صنة 2020. 

قيام  عن  الثالثاء  مو�صعا  تقريرا  ن�صرت  »االأن��ب��اط«  وكانت 

االآونة  املعلمني، حيث �صهدت  باإنهاء عقود مئات  مدار�ص خا�صة 

املعلمني  مئات  عقود  اإن��ه��اء  م�صبوقة،من  غ��ر  االأخ��رة،ح��ال��ة 

العاملني يف قطاع التعليم اخلا�ص.

االأم��ر  ح��ول  ال�����ص��ك��اوى  م��ئ��ات  املعلمني  لنقابة  وردت  فيما 

وزارة  ل��دى  اأي�صا  ال�صكاوى  ع�صرات  لت�صجيل  ذاته،باال�صافة 

التقليدي  املدر�صي  ال��دوام  تعليق  قرار  اإعالن  منذ  العمل،وذلك 

ملواجهة  اح���رازي  امل��ا���ص��ي،ك��اج��راء  اآذار  يف  امل��دار���ص  داخ���ل 

فايرو�ص »كورونا«امل�صتجد.

ال��وارد   البالغ  اأن  �صحفي  بيان  يف  العمل  وزارة  واأو�صحت 

مبوجب اأمر الدفاع رقم )٦(  والذي اعلنت عنه رئا�صة الوزراء  

العمل  عقود  جتديد  اوج��ب   ،2020/5/31 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم 

تاريخ  م��ن  املمتدة  ال��ف��رة  خ��الل  تنتهي  وال��ت��ي  امل���دة  امل��ح��ددة 

بالن�صبة  الدفاع  بقانون  العمل  انتهاء  اعالن  حتى   30/4/2020

للعاملني االردنيني فقط.

 كما والزم البالغ �صاحب العمل باإلغاء اأي قرار �صابق للبالغ 

للعامل  بالن�صبة  عليه  كان  ما  على  الو�صع  واإع��ادة  ذلك  يخالف 

االردين ح�صرا واعتبار العقد جمدد تلقائيا حتى اعالن انتهاء 

العمل بقانون الدفاع �صريطة ان يكون قد �صبق ومت جتديد العقد 

ثالث مرات فاكرث قبل التاريخ امل�صار اليه. 

التعديالت على من�صة حماية  اأجرت  انها  الوزارة  واأ�صافت  

وذلك   ، الدفاع  ام��ر  على  اجلديد  البالغ  �صدور  م��ع   بالتزامن 

لتلقي ال�صكاوى العمالية بكافة الق�صايا اجلديدة التي ا�صُتحدثت، 

وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق باإنهاء العقود ودفع االجور، ليتم 

اإعادة جميع من مت اال�صتغناء عن خدماتهم  ب�صكل يخالف البالغ 

الوارد  مبوجب اأمر الدفاع رقم )٦(، والتاكد من ت�صليم العاملني  

يف  امل�صتمرة  موا�صلتها  العمل  وزارة  املالية.واكدت  حقوقهم 

حيث  الوزارة،  تتلقاها  التي  العمالية  ال�صكاوى  كافة  متابعة 

و�صعت اأوىل اأولوياتها اإدامة فر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص 

باحلد االأدنى يف ظل االأزمة االقت�صادية.

خمالفة 25 مدر�صة  مبوجب اأمر الدفاع

عن  �صادرة  ر�صمية  اأرق��ام  على  اأم�ص  ح�صلت  »االنباط« 

حول  للوزارة  ال��واردة  ال�صكاوى  يف  يتعلق  مبا  العمل  وزارة 

رواتب �صهر اآذار وني�صان. 

للوزارة  و�صلت  التي  ال�صكاوى  ع��دد  اأن  االأرق���ام  وبينت 

 80(  : التايل  النحو  على  ق�صمت  ،حيث  �صكوى   5٦0 بلغت 

 8٦ و  ال��ع��م��ل،  وزارة  م��ن  مبا�صرة  ا�صتقطابها  مت  �صكوى 

من  �صكوى  امل��راأة،و103  ل�صوؤون  الوطنية  اللجنة  من  �صكوى 

من  الثاين  للك�صف  املعلمني،و٦3  نقابة  من  االأويل  الك�صف 

 ٦ والتعليم  الربية  وزارة  من  ال�صكاوى  عدد  النقابة،وبلغ 

العمل  لوزارة  الر�صمية  ال�صفحة  ر�صائل  �صكاوى،ومن خالل 

.)25 بلغت عدد ال�صكاوى 

االربعاء 3/ 6 / 2020

 وزارة العمل تدعو من تم ابالغهم بعدم تجديد عقودهم لتقديم شكوى
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االنباط- وكاالت

يف  واالحتجاجات  الفو�ضى  ت�ضتمر  فيما 

ال��والي��ات  االأم��رك��ي��ة بكل  امل��دن  العديد م��ن 

ات�ضمت  دع���وت���ان،  االث��ن��ن  ت��ق��ري��ب��ا، ظ��ه��رت 

ج��ورج  �ضقيق  واأط��ل��ق��ه��ا  بال�ضلمية،  االأوىل 

وجاءت  بالقوة،  الثانية  ات�ضمت  فيما  فلويد، 

من الرئي�س االأمركي دونالد ترامب.

فقد دعا �ضقيق جورج فلويد، االثنن، اإىل 

ال�ضالم يف �ضوارع الواليات املتحدة، قائال اإن 

الدمار “لن يعيد اأخي على االإطالق”.

اأم���ا ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي دون��ال��د ت��رام��ب 

ف���و����ض���ف م���ع���ظ���م ح����ك����ام ال�����والي�����ات ب���اأن���ه���م 

اأكرب  بقوة  اخلناق  ت�ضييق  “�ضعفاء” لعدم 
االأم��رك��ي��ة  امل���دن  ه��زت  ال��ت��ي  الفو�ضى  على 

من ال�ضاحل اإىل ال�ضاحل.

واح��دة  املتعار�ضتان،  الر�ضالتان  وج���اءت 

ت�ضتعد  فيما  ق��ت��ال��ي��ة،  واالأخ����رى  ت�ضاحلية 

العنف  م��ن  اأخ��رى  جلولة  املتحدة  ال��والي��ات 

البالد  فيه  تكافح  وق��ت  ويف  ي��ب��دو،  م��ا  على 

ب��ال��ف��ع��ل ب�����ض��ب��ب ت��ف�����ض��ي ف����رو�����س ك���ورون���ا 

ب��ط��ال��ة، حيث  ف��ي��ه م��ن  اجل��دي��د وم��ا ت�ضبب 

من  اأكرث  اإىل  باإعانات  املطالبن  عدد  ارتفع 

40 مليون �ضخ�س.

احلرب وال�ضالم

ت��ع��ر���ض��ت ال���ب���الد مل���ظ���اه���رات غ��ا���ض��ب��ة يف 

االأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي يف ب��ع�����س اال���ض��ط��راب��ات 

املتحدة  الواليات  انت�ضارا يف  االأكرث  العرقية 

م��ن��ذ ال�����ض��ت��ي��ن��ي��ات، م��دف��وع��ة ج��زئ��ي��ا ب��وف��اة 

ال�ضوارع  اإىل  متظاهرون  خرج  حيث  فلويد، 

ال�ضود. ال�ضرطة للمواطنن  للتنديد بقتل 

ك��ان��ت  امل���ظ���اه���رات  م��ع��ظ��م  اأن  ح���ن  ويف 

���ض��ل��م��ي��ة، ف��ق��د ان���ح���درت اأخ����رى اإىل ال��ع��ن��ف، 

ونهبت  الفو�ضى،  من  حالة  يف  اأح��ي��اء  تاركة 

ال��رغ��م من  على  ���ض��ي��ارات،  واأح��رق��ت  متاجر 

ب��ال��ب��الد،  اأن��ح��اء خمتلفة  ال��ت��ج��ول يف  ح��ظ��ر 

الوطني  احلر�س  عنا�ضر  من  االآالف  ون�ضر 

يف 15 والية على االأقل.

حكام  ترامب  اأبلغ  بالفيديو،  موؤمتر  ويف 

الواليات باأنهم “يبدون مثل احلمقى” لعدم 

اأع�����ض��اء احل��ر���س ال��وط��ن��ي،  ن�ضر امل��زي��د م��ن 

القب�س  عليكم  �ضعفاء..  “معظمكم  وق��ال: 

وعليكم  ال��ن��ا���س،  تتبع  وعليكم  ال��ن��ا���س،  على 

و�ضعهم يف ال�ضجن ملدة 10 �ضنوات حينها لن 

تروا هذه االأ�ضياء مرة اأخرى اأبدا”.

ورف���������س ح���اك���م والي������ة م��ي��ن��ي�����ض��وت��ا ت��ي��م 

وال���ت�������س، وه����و دمي���ق���راط���ي، دع�����وة ت��رام��ب 

ال���ض��ت��خ��دام ال���ق���وة، وق���ال اإن���ه اأع��ل��م ت��رام��ب 

خ���الل االج���ت���م���اع: “ال اأح����د ي�����ض��ح��ك ه��ن��ا. 

نحن يف اأمل. نحن نبكي”.

اأما يف مينيابولي�س، وّجه ترين�س فلويد، 

�ضقيق جورج، نداء عاطفيا يف املوقع حيث مت 

تثبيت فلويد على الر�ضيف من قبل �ضابط 

املكبل  ج��ورج  عنق  على  ركبته  و���ض��ع  اأبي�س 

لعدة دقائق.

نغرها،  “دعونا  ف��ل��وي��د  ترين�س  وق���ال 

جميعا. دعونا نغرها. قوموا بهذا ب�ضالم”.

ج��ورج  ا�ضمه؟  “ما  ق��ائ��ال  احل�ضد  وه��ت��ف 

يفرون!”  ثالثة  �ضقط،  و”واحد   “ فلويد! 

املتورطن يف  االأربعة  ال�ضباط  اإىل  اإ�ضارة  يف 

عملية اعتقال فلويد التي اأف�ضت اإىل وفاته.

وق�����د ات���ه���م ال�������ض���اب���ط دي����ري����ك ���ض��وف��ن 

بالقتل، لكن املتظاهرين يطالبون مبحاكمة 

ال�ضباط  ف�ضل  مت  اأن��ه  علما  اأي�ضا،  زمالئه 

االأربعة جميعا من العمل.

ت��اأب��ن،  وك���ان التجمع ج���زءا م��ن م�����ض��رة 

ح��ي��ث ح����ّث ت��ري��ن�����س ف��ل��وي��د ال���ن���ا����س ع��ل��ى 

�ضناديق  يف  قوتهم  وا�ضتخدام  العنف  وق��ف 

االقرتاع.

 عنف ال�ضرطة م�ضتمر

بينما حاولت ال�ضرطة يف بع�س االأماكن 

ت���ه���دئ���ة ال����ت����وت����رات م����ن خ����الل اجل���ث���و اأو 

اأماكن  اُتهم �ضباط يف  الت�ضامن،  م�ضرات 

النوع  بنف�س  املتظاهرين  مبعاملة  اأخ���رى 

م��ن االأ���ض��ال��ي��ب ال��ع��ن��ي��ف��ة ال��ت��ي ���ض��اه��م��ت يف 

املدن  وكافحت  االأول،  باملقام  اال�ضطرابات 

اأداء ال�ضرطة املن�ضبط. للحفاظ على 

ففي فورت لودرديل بوالية فلوريدا، مت 

اإيقاف �ضابط ب�ضبب دفعه امراأة جاثية اإىل 

االأر�س اأثناء مظاهرة.

اأم����ا يف اأت���الن���ت���ا، ف��ت��م ف�����ض��ل ���ض��اب��ط��ن 

بعدما ك�ضرا زجاج نافذة �ضيارة وا�ضتخدموا 

م�ضد�ضا �ضاعقا على ركابها.

اإن  ال�ضرطة  مفو�س  قال  نيويورك،  ويف 

يحقق  ب����االإدارة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ض��وؤون  مكتب 

م���واج���ه���ة يف  ذل�����ك  ح��������وادث، مب����ا يف   6 يف 

ظهرت  بروكلن  يف  االأ���ض��ب��وع  نهاية  عطلة 

ف��ي��ه��ا م��رك��ب��ت��ان ل��ل�����ض��رط��ة ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو 

ويف  املتظاهرين،  م��ن  جمموعة  ت�ضدمان 

اإىل  م�ضد�ضا  ���ض��اب��ط  وج���ه  اأخ����رى،  ح��ادث��ة 

متظاهرين

االنباط- وكاالت

االثنن،   13 ال��� العربية  القناة  ك�ضفت 

ع����ن ات�������ض���االت اأج����ري����ت ب����ن ن��ت��ن��ي��اه��و 

وغ��ان��ت�����س وم�����ض��ئ��ول��ن اأم��ري��ك��ي��ن ب�����ض��اأن 

�ضم االأرا�ضي الفل�ضطينية وغور االأردن.

ال��ع��ربي��ة ع��رب موقعها  ال��ق��ن��اة  وق��ال��ت 

اإ�ضرائيلي،  االإلكرتوين نقاًل عن م�ضئول 

عملية  اإب��ط��اء  طالب  االأبي�س  البيت  اإّن 

اإياه باملتخوف منها. ال�ضم، وا�ضفاً 

اأّن موجة  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  م�����ض��ئ��ول  واأك����د 

من  يتمكنوا  ول��ن  كبرة  �ضتكون  العنف 

الأن  ال�����ض��م،  عملية  مت��ت  ح��ال  يف  منعها 

تخطط  الفل�ضطينية  والف�ضائل  حما�س 

للدخول بهذه املوجة.

االأبي�س بح�ضب  البيت  وعقد م�ضئولو 

القناة العربية من بينهم جاريد كو�ضرن 

اأم���ري���ك���ا يف  و���ض��ف��ر  ب��رك��وف��ي��ت�����س  واآيف 

هاتفية  مكاملة  فريدمان  ديفيد  اإ�ضرائيل 

ج��م��اع��ي��ة ع���رب ال��ف��ي��دي��و ك��ون��ف��ر���س مع 

و�ضفر  نتنياهو  بنيامن  ال��وزراء  رئي�س 

م�����ض��األ��ة  ح����ول  درام�������ر،  رون  وا���ض��ن��ط��ن 

ال�ضم. 

م�ضاء  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  وزي��ر  اأم��ر 

ي�����وم االث����ن����ن، رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان 

الع�ضكرية  “كوخايف” بت�ضريع اجلهوزية 
لالألوية واجلي�س لتنفيذ فر�س ال�ضيادة.

13 ال���ع���ربي���ة، اأّن����ه  واأك������دت ال��ق��ن��اة ال������

“ قبل �ضهر من احتمال �ضم غور االأردن 
وم�����ض��ت��وط��ن��ات ال�����ض��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة، اأم���ر 

الع�ضكرية  اجل��ه��وزي��ة  بت�ضريع  غانت�س 

لتنفيذ  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  و  لالألوية 

ال�ضيادة. فر�س 

وك�����ان غ��ان��ت�����س ال��ت��ق��ى ي����وم االث���ن���ن، 

بال�ضفر االأمركي لدى اإ�ضرائيل ديفيد 

ف��ري��دم��ان. ح��ي��ث ب��ح��ث م��ع��ه ال��ت��ط��ورات 

وخا�ضًة  االإقليمية،  والق�ضايا  ال�ضيا�ضية 

“ال�ضم«. ق�ضية 

االنباط-وكاالت

اأمركية  ع�ضكرية  م��روح��ي��ات  اأن  تقارير  ذك���رت 

املتظاهرين  لتفريق  منخف�س  ارت��ف��اع  على  حلقت 

ال��ذي��ن ن��زل��وا اىل ال�����ض��وارع اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى مقتل 

جورج فلويد، يف منطقة احلي ال�ضيني يف وا�ضنطن 

العا�ضمة ليلة االثنن.

وح��اول��ت ط��ائ��رات الهليكوبرت م��ن ط���راز بالك 

ال��ت��اب��ع��ة للجي�س االأم���رك���ي تفريق  ه���وك والك��وت��ا 

احل�����ض��ود ال��ت��ي خ��رق��ت ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول امل��ف��رو���س يف 

املدينة ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء.

العامودية كانت  اإن الطائرات  وق��ال �ضهود عيان 

حت��ل��ق ع��ل��ى ارت���ف���اع منخف�س ج���دا ح��ي��ث ت��ن��اث��رت 

االأو�ضاخ واالأتربة يف ال�ضوارع ومزقت اأغ�ضان االأ�ضجار 

وحطمت واجهات بع�س املتاجر.

واأظهرت مقاطع فيديو ن�ضرها متظاهرون على 

العامودية  الطائرات  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

ارت��ف��اع��ات منخف�ضة يف م��ن��اورة على ما  حتلق على 

يبدو ال�ضتعرا�س القوة، وفق ما ذكرت “فوك�س نيوز”

االأي��ام  البالد خالل  التوتر يف عا�ضمة  وت�ضاعد 

االأخ��رة عقب وفاة املواطن االأمركي جورج فلويد 

على يد اأحد عنا�ضر ال�ضرطة يف 25 مايو املا�ضي.

االأم��ن  اأج��ه��زة  اأطلقت  ويف وق��ت �ضابق االث��ن��ن، 

�ضاحة  يف  املتظاهرين  لتفريق  للدموع  امل�ضيل  الغاز 

الفاييت قبل مرور موكب الرئي�س االأمركي دونالد 

�ضانت ج��ون،  كني�ضة  ل��زي��ارة  توجهه  ت��رام��ب خ��الل 

والتي ا�ضتعلت فيها النران خالل املظاهرات الليلة 

املا�ضية.

بارتفاعات  الهليكوبرت  طائرات  ا�ضتخدام  وياأتي 

منخف�ضة يف الوقت الذي اأدىل فيه ترامب ببيان اأكد 

“جميع  فورية” لتعبئة  “اإجراءات  اتخاذ  على  فيه 

ال�ضغب  اأع��م��ال  املتاحة” ل��وق��ف  ال��ف��درال��ي��ة  امل����وارد 

والنهب يف جميع اأنحاء البالد.

تر�ضل  مل  اإذا  اجل��ي�����س  بن�ضر  ت��رام��ب  ه���دد  ك��م��ا 

ال����والي����ات االأم���رك���ي���ة احل���ر����س ال��وط��ن��ي لتفريق 

االحتجاجات.

وذكرت �ضحيفة “نيويورك تاميز” اأن وحدة من 

ال�ضرطة الع�ضكرية مت ن�ضرها يف وا�ضنطن العا�ضمة 

ي����رتاوح ب��ن 200 و500 جندي  وي��ق��در ع��دده��ا مب��ا 

قدموا من قاعدة فورت براغ الع�ضكرية بوالية نورث 

من  األ��ف��ا   57 ح���وايل  فيها  يتمركز  وال��ت��ي  كارولينا، 

عنا�ضر القوات امل�ضلحة االأمركية.

اأ�ضود  وت��ويف ج��ورج فلويد، وهو مواطن اأمركي 

من اأ�ضول اأفريقية، على يد ال�ضرطة االأمركية وكان 

مقيد اليدين يف ذلك الوقت، بعد اأن جتاهل �ضرطي 

�ضيحات املارة لكي يرتكه.

واأث������ارت وف���ات���ه ال��ت��ي مت ت�����ض��وي��ره��ا م���ن جانب 

انت�ضرت  مينيابولي�س  يف  اح��ت��ج��اج��ات  م��واط��ن��ن، 

اإىل م��دن اأخ���رى مبختلف اأن��ح��اء ال��والي��ات املتحدة 

االأمركية.

االنباط-وكاالت

�ضعيد  االإي��راين،  ال�ضحة  وزير  اأعرب 

من��ق��ي، ع��ن اأ���ض��ف��ه،ام�����س ال��ث��الث��اء، الأن 

ب��ع�����س م��واط��ن��ي��ه ال ي��ت��ق��ي��دون ب��ت��داب��ر 

الحتواء  املفرو�ضة  االجتماعي  التباعد 

جديد  ارتفاع  ت�ضجيل  بعد  كوفيد-19، 

باالإ�ضابات يف البالد.

ول��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، اأع��ل��ن 

 3 م��ن  اأك���رث  ت�ضجيل  ال�ضحة  م�����ض��وؤول��و 

ال��وزي��ر  اإ���ض��اب��ة ج��دي��دة، م��ا جعل  اآالف 

يعرب عن اأ�ضفه الأن “النا�س يت�ضرفون 

بتهور تام حيال املر�س”.

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االأن�����ب�����اء االإي���ران���ي���ة 

اأنهم  “اإما  ق��ول��ه:  منقي  ع��ن  “اإ�ضنا” 
اأن���ه���م ي��ع��ت��ق��دون  اأو  ي��ث��ق��ون ب��ن��ا مت���ام���ا 

اأن ف��رو���س ك���ورون���ا ق��د ان��ت��ه��ى. وه��ذه 

املعلومة االأخرة زائفة متاما”.

املتحدث  ك���ان  فيما  ال��وزي��ر  وحت���دث 

يعلن  جهانبور  كيانو�س  وزارت���ه  با�ضم 

اإ�ضابة جديدة خالل   3117 عن ت�ضجيل 

24 �ضاعة، لي�ضل اإجمايل عدد االإ�ضابات 

 157562 اإىل  ف����رباي����ر  م���ن���ذ  امل�����ض��ج��ل��ة 

اإ�ضابة.

وي���ق���رتب ه����ذا ال���ع���دد ال���ي���وم���ي م��ن 

ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ض��ي ل���ل���ح���االت اجل���دي���دة 

امل�����ض��ج��ل��ة يف ي���وم واح����د يف اإي�����ران وه��و 

وهو  مار�س،   30 يف  �ُضجلت  اإ�ضابة   3186

رقم قيا�ضي اأي�ضا يف ال�ضرق االأو�ضط.

اجل���دي���دة  اال�����ض����اب����ات  ع�����دد  وازداد 

تقريبا  م�ضتمر  ب�ضكل  اإيران  يف  امل�ضجلة 

ال�ضلطات  اأع��ل��ن��ت  عندما  م��اي��و،   2 منذ 

اأدنى م�ضتوى يف خالل  اإىل  و�ضلت  اأنها 

�ضهرين.

وي�������رى ب���ع�������س اخل��������رباء االأج����ان����ب 

وك������ذل������ك ال����ع����دي����د م������ن امل���������ض����وؤول����ن 

اأق��ل  احلكومية  االأرق����ام  اأن  االإي��ران��ي��ن 

من الواقع.

وبح�ضب املتحدث با�ضم وزارة ال�ضحة 

جراء  توفوا  �ضخ�ضا   64 ف��اإن  االإي��ران��ي��ة 

ف���رو����س ك���ورون���ا يف ال�����ض��اع��ات االأرب����ع 

االإج��م��ايل  لي�ضل  امل��ا���ض��ي��ة،  والع�ضرين 

“فران�س  نقلت  ح�ضبما  وفاة،   7942 اإىل 

بر�س”.

وب���������داأت اإي���������ران ب��ت��خ��ف��ي��ف ال���ق���ي���ود 

وال���ت���داب���ر ل���وق���ف ان��ت�����ض��ار ال����وب����اء يف 

م��ن��ت�����ض��ف اأب����ري����ل، وا����ض���ت���اأن���ف���ت م��ع��ظ��م 

والثالثين  االإح��دى  البالد  حمافظات 

اأن�ضطتها. غالبية 

ويف االأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، ���ُض��م��ح ب��اإق��ام��ة 

بينما  امل�ضاجد  يف  اجلماعية  ال�ضلوات 

كانت املطاعم تعيد فتح اأبوابها.

الواليات المتحدة بين دعوتين.. »سالم فلويد« و»شدة ترامب« 

مسئولون أمريكيون يطالبون نتنياهو بإبطاء عملية الضم وإعالم عبري يصف المحادثة بـ»المتخوفة«

الجيش األميركي يستخدم مروحيات لتفريق المتظاهرين 

 وزير الصحة اإليراني: تهور المواطنين سبب ارتفاع إصابات كورونا

االنباط-وكاالت

الكورية  “�ضيلرتيون”  �ضركة  قالت 

الذي  التجريبي  العالج  اإن  اجلنوبية، 

اأظ��ه��ر  “كوفيد-19”  مل���ر����س  ط���ورت���ه 

100 �ضعف يف احلمل  تراجعا ي�ضل اإىل 

على  ال��ت��ج��ارب  يف  للمر�س  الفرو�ضي 

اإىل  ت��ه��دف  اإن��ه��ا  م�ضيفة  احل��ي��وان��ات، 

الب�ضر يف  على  ال�ضريرية  التجارب  بدء 

اأواخر يوليو.

جميع  يف  االأدوي���ة  �ضركات  وتت�ضابق 

للوباء  عالجات  لتطوير  العامل  اأنحاء 

 377437 اأكرث من  الذي ت�ضبب يف وفاة 

�ضخ�س على م�ضتوى العامل.

واأو�ضحت “�ضيلرتيون” اأن درا�ضتها 

حت�ضن  اأظهرت  ال�ضريرية  املرحلة  قبل 

ال��ت��ع��ايف م���ن اأع����را�����س ���ض��ي��الن االأن����ف 

وال�ضعال واآالم اجل�ضم بعد اليوم االأول 

م���ن ال���ع���الج، وال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال��ت��ه��اب 

الرئة يف غ�ضون �ضتة اأيام.

واأ����ض���اف���ت ال�����ض��رك��ة وك��ل��ي��ة ال��ط��ب 

املتعاونة  الوطنية  ت�ضوجنبوك  بجامعة 

الدرا�ضة  اإن  بيان،  يف  الدرا�ضة  يف  معها 

و�ضيتم  النم�س  ح��ي��وان��ات  على  اأج��ري��ت 

“الهام�ضرت”  االأقداد  لت�ضمل  تو�ضيعها 

وال����ف����ئ����ران وال�����ق�����رود ق���ب���ل ال���ت���ج���ارب 

ال�ضريرية.

وق���ال ك��ون ك��ي ���ض��وجن رئي�س وح��دة 

�ضيلرتيون  ب�ضركة  والتطوير  البحث 

ل���روي���رتز، اإن ال�����ض��رك��ة ت��در���س اإج���راء 

اأو  اجلنوبية  كوريا  يف  �ضريرية  جت��ارب 

يف اخلارج.

“لدى �ضيلرتيون  البيان  واأ�ضاف يف 

ال��ق��درة ع��ل��ى اإن��ت��اج ك��م��ي��ات ك��ب��رة من 

ال��ع��الج ب��االأج�����ض��ام امل�����ض��ادة مب��ج��رد اأن 

ي�ضبح جاهزا

االنباط -وكاالت

االح��������ت��������الل  ق����������������وات  اع������ت������ق������ل������ت   -

ثالثة  ال��ث��الث��اء،  االإ�ضرائيلي، فجر ام�س 

مواطنن من حمافظة رام اهلل والبرة.

املعتقلن  ب��اأن  حملية،  م�����ض��ادر  واأف����ادت 

ال��رمي��اوي )18 عاما( من  ه��م: عهد ح��ازم 

ب��ل��دة بيت رمي���ا، وخ��ل��دون ال��ربغ��وث��ي )40 

خراز  عمر  وق�ضي  �ضماال،  كوبر  من  عاما( 

)18 ع��ام��ا( م��ن ب��ل��دة ���ض��ل��واد ���ض��رًق��ا، وب���اأن 

وفت�ضوها  منازلهم  داهموا  االحتالل  جنود 

مبحتوياتها. وعبثوا 

ك�����م�����ا اع�����ت�����ق�����ل�����ت ق������������وات االح������ت������الل 

خم�ضة  ال��ث��الث��اء،  ام�س  فجر  االإ�ضرائيلي، 

�ضبان من حمافظة نابل�س.

واأف��������ادت م�������ض���ادر حم��ل��ي��ة، ب�����اأن ق���وات 

املدينة،  اأح��ي��اء يف  ع��دة  اقتحمت  االح��ت��الل 

واع��ت��ق��ل��ت ال�����ض��اب��ن اأح���م���د ي��و���ض��ف ع���واد 

�ضالح  خ��ال��د  وداود  امل��خ��ف��ي��ة،  منطقة  م��ن 

م���ن خم��ي��م ال���ع���ن، ك��م��ا داه���م���ت ق��ري��ة تل 

اأيوب  الرحمن  عبد  ال�ضاب  واعتقلت  غربا، 

ع�ضيدة.

االحتالل  ق��وات  ب��اأن  امل�ضادر،  واأ�ضافت 

اق��ت��ح��م��ت ب���ل���دة ب��ي��ت��ا ج���ن���وب���ا، واع��ت��ق��ل��ت 

ت�ضر  ول����وؤي  داود،  ع��ي�����ض��ى  ك���رم  ال�����ض��اب��ن 

دوي���ك���ات، ع��ق��ب م��داه��م��ة م��ن��زيل ذوي��ه��م��ا 

وتفتي�ضهما.

- و اعتقلت قوات االحتالل االإ�ضرائيلي، 

�ضابن من بلدة كفل حار�س �ضمال �ضلفيت.

ق����وات  اأن   ، حم��ل��ي��ة  م�������ض���ادر  وذك�������رت 

اأبو  ف��وؤاد  خليل  ال�ضابن  اعتقلت  االحتالل 

ي���ع���ق���وب)24ع���ام���اً(، وع��ل��ي حم��م��ود ال��ق��اق 

)22عاماً(، وذلك عقب دهم منزيل ذويهما 

وتفتي�ضهما.

االنباط-وكاالت

ت��ع��ه��د وزي�����ر ال����دف����اع ال�������ض���وداين 

اجل���دي���د، ي��ا���ض��ن اإب���راه���ي���م ي��ا���ض��ن، 

ام�����������س ال�����ث�����الث�����اء، ب���ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

الد�ضتورية  الوثيقة  اأه��داف  حتقيق 

االن���ت���ق���ال���ي���ة وال����و�����ض����ول ب���ال���ف���رتة 

اإىل غاياتها ومقا�ضدها. االنتقالية 

عقب  يا�ضن  ت�ضريحات  وج���اءت 

جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اأم������ام  ال��ق�����ض��م  اأداء 

وزيرا  الربهان  الفتاح  عبد  ال�ضيادة 

جمال  ال�ضابق  للوزير  خلفا  للدفاع 

ت���ويف ب�ضكل م��ف��اج��ئ، يف  ال���ذي  ع��م��ر 

م��ار���س امل��ا���ض��ي، اأث��ن��اء م�����ض��ارك��ت��ه يف 

بجوبا  ال�ضودانية  ال�ضالم  مفاو�ضات 

ال�ضودان. عا�ضمة جنوب 

يا�ضن  اختيار  اأن  ويرى مراقبون 

نظرا  ترحيبا،  يلقى  املرحلة  هذه  يف 

ل��ت��م��ت��ع��ه ب���خ���ربة ك���ب���رة يف ����ض���وؤون 

ال���ت���ف���او����س وال���رتت���ي���ب���ات االأم���ن���ي���ة 

به  يحظى  ال��ذي  الوا�ضع  واالح���رتام 

يف اأو�ضاط �ضباط القوات امل�ضلحة.

يا�ضن  بتعين  امل��رح��ب��ون  وي��ق��ول 

اإنه يتميز  بالهدوء وامليل نحو العمل 

اجل���م���اع���ي وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م 

الدقيق.

م���ن  ع���������دد  ي�����ا������ض�����ن يف  وع������م������ل 

ال����وح����دات ال��ع�����ض��ك��ري��ة ق��ب��ل اإق��ال��ت��ه 

امل����خ����ل����وع ع��م��ر  ال���رئ���ي�������س  يف ع���ه���د 

ال��ب�����ض��ر، و���ض��م��ل��ت ال����وح����دات ال��ت��ي 

امل�ضرتكة  واالأرك����ان  امل�����ض��اة  بها  عمل 

واالأك����ادمي����ي����ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة، وت����وىل 

ال���ع���دي���د م���ن امل���ه���ام ال��ع�����ض��ك��ري��ة يف 

جنوبي وغربي البالد.

 شركة كورية تخطط لتجربة عالج »واعد« لكورونا على البشر

قوات االحتالل تنفذ عمليات اعتقال 

 وزير الدفاع السوداني الجديد 
يتعهد بحماية الوثيقة االنتقالية
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االنباط-وكاالت

قالت عمدة وا�شنطن، موريل بوزر، 

املنا�شب  غري  من  اإن��ه  الثالثاء،  ام�س 

القيام  يف  اجلي�س  ا�شتخدام  يجري  اأن 

ب��ع��م��ل ال�����ش��رط��ة يف ����ش���وارع ال���والي���ات 

املتحدة.

�شحفي  ت�شريح  يف  ب��وزر،  واأ�شافت 

اأنه يجب ا�شتخدام اخلدمة  »ال نعتقد 

ال�������ش���وارع  ال���ف���ع���ل���ي���ة يف  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

االأم��ري��ك��ي��ة ���ش��د االأم��ريك��ي��ن ... اإن��ه 

ا����ش���ت���خ���دام غ���ري م��ن��ا���ش��ب جل��ي�����ش��ن��ا.. 

العا�شمة،  وا�شنطن  يف  �شرطة  لدينا 

ل��دي��ن��ا ���ش��رط��ة احت���ادي���ة يف وا���ش��ن��ط��ن 

ال��ع��ا���ش��م��ة، ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات 

االحتادية«.

اال���ش��ت��خ��دام  ه���و  ه����ذا  اأن  واأوردت 

تتمتع  ال�����ش��رط��ة  اإن  ق��ائ��ل��ة  امل��ن��ا���ش��ب.، 

بعمل  للقيام  اجلي�س  ون�شر  ب�شلطة، 

ال�شرطة اأمر غري منا�شب يف اأي والية 

دون  االأمريكية  املتحدة  الواليات  من 

غري  ذل��ك  و�شيكون  احل��اك��م،  م��واف��ق��ة 

منا�شب يف العا�شمة وا�شنطن«.

ع���ا����ش���م���ة  ال����ت����وت����ر يف  وت���������ش����اع����د 

ال���ب���الد خ���الل االأي�����ام االأخ�����رية عقب 

وف���اة امل��واط��ن االأم���ريك���ي ذي االأ���ش��ل 

اأحد  يد  االإفريقي، جورج فلويد، على 

املا�شي. مايو   25 يف  ال�شرطة  عنا�شر 

ويف وقت �شابق االثنن، اأطلقت اأجهزة 

لتفريق  للدموع  امل�شيل  ال��غ��از  االأم���ن 

امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ���ش��اح��ة الف��اي��ي��ت قبل 

م������رور م���وك���ب ال���رئ���ي�������س االأم����ريك����ي 

لزيارة  توجهه  خ��الل  ت��رام��ب  دون��ال��د 

ا�شتعلت  وال��ت��ي  ج���ون،  ���ش��ان��ت  كني�شة 

الليلة  املظاهرات  خالل  النريان  فيها 

املا�شية.

اأم�����ا ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي دون���ال���د 

الواليات  حكام  معظم  فو�شف  ترامب 

اخلناق  ت�شييق  لعدم  »�شعفاء«  باأنهم 

ب��ق��وة اأك���ر ع��ل��ى ال��ف��و���ش��ى ال��ت��ي ه��زت 

امل����دن االأم���ريك���ي���ة م���ن ال�����ش��اح��ل اإىل 

ال�شاحل.

االنباط-وكاالت

اأق������ر ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ش����ي، ف���الدمي���ري 

�شيا�شة  اأ���ش�����س  ال���ث���الث���اء،  ام�����س  ب���وت���ن، 

باعتبار  ال��ن��ووي،  ال���ردع  جم��ال  يف  رو�شيا 

ال�شالح النووي �شالح ردع فقط.

الذي  الرئا�شي،  املر�شوم  ن�س  يف  وج��اء 

مت ن�شره على موقع املعلومات القانونية: 

الدولة  �شيا�شة  تنفيذ  �شمان  اأج��ل  “من 
يف جم���ال ال����ردع ال���ن���ووي، اأق����رر: اع��ت��م��اد 

االحتادية  رو�شيا  ل�شيا�شة  املرفقة  االأ�ش�س 

يف جمال الردع النووي«.

ا�شتخدام  “قرار  اأن  ال��وث��ي��ق��ة  واأك����دت 

االأ����ش���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة ���ش��ي��ت��خ��ذ م����ن ق��ب��ل 

الرو�شي«. الرئي�س 

رو���ش��ي��ا  “تعتر  ال��وث��ي��ق��ة:  واأ����ش���اف���ت 

ف��ق��ط، يعد  ���ش��الح ردع  ال���ن���ووي  ال�����ش��الح 

ا���ش��ت��خ��دام��ه ت���دب���ريا ط���ارئ���ا، وت���ب���ذل كل 

اجل���ه���ود ال����الزم����ة ل��ل��ح��د م���ن ال��ت��ه��دي��د 

النووي ومنع تفاقم العالقات بن الدول، 

ع�شكرية،  �شراعات  يثري  اأن  ميكن  ال��ذي 

مبا يف ذلك وال�شراع النووي«.

النفاذ  ح��ي��ز  ي��دخ��ل  ال��ق��رار  اأن  وي��ذك��ر 

 2 ال��ي��وم  عليه،  التوقيع  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

يونيو.

���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  ع���ل���ى  امل����ر�����ش����وم  وي�������ش���دد 

ال����ن����ووي ذات  ال������ردع  ال����دول����ة يف جم����ال 

ط��ب��ي��ع��ة دف���اع���ي���ة، ول���ك���ن مي���ك���ن حت��دي��د 

اخلارجية  العوامل  على  اعتماًدا  اأ�ش�شها 

والداخلية.

ويف ال���وق���ت احل��ا���ش��ر، ت��ب��ق��ى م��ع��اه��دة 

احل���������د م�������ن االأ������ش�����ل�����ح�����ة ال����ه����ج����وم����ي����ة 

وقعها  التي  “�شتارت-3”  اال�شراتيجية 

 8 و دميري مدفيديف يف  اأوب��ام��ا  ب��اراك 

املعاهدة  ب���راغ،  2010 يف  ال��ع��ام  اأب��ري��ل م��ن 

ال��وح��ي��دة ال��ن��اف��ذة ب��ن رو���ش��ي��ا وال��والي��ات 

املتحدة ب�شاأن احلد من االأ�شلحة. وتنتهي 

االآن مل  وح��ت��ى   ،2021 ع���ام  االت��ف��اق��ي��ة يف 

تقرر وا�شنطن ما اإذا كان �شيتم متديدها. 

و���ش��رح��ت رو���ش��ي��ا ب���دوره���ا م������راراً ب��اأن��ه��ا 

م�شتعدة ملناق�شة هذا االأمر.

االنباط –وكاالت

مل مي��ك��ث ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي، دون��ال��د 

ترامب، �شوى �شاعة واحدة يف خمباأه ال�شري 

حتت مبنى البيت االأبي�س، لكنها كانت كافية 

الإثارة اجلدل حول هذا املخباأ وتاريخه الذي 

وا�شتخدمه  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  للحرب  ي��ع��ود 

خالل  االب���ن  ب��و���س  ج���ورج  ال�شابق  الرئي�س 

هجمات اأيلول/�شبتمر

وك���ان���ت وك���ال���ة اخل���دم���ة ال�����ش��ري��ة املعنية 

امل�شوؤولن  وكبار  االأمريكي  الرئي�س  بحماية 

االأمريكين اأكدت اأنها نقلت الرئي�س دونالد 

ترامب اإىل خمباأ يقع حتت االأر�س يف البيت 

االأبي�س مع ا�شتداد االحتجاجات خارج املبنى

وُي��ع��رف امل��خ��ب��اأ ال�����ش��ري ال���ذي نقل اإليها 

ترامب با�شم )PEOC(، ويقع حتت اجلناح 

ال�شرقي ملبنى البيت االأبي�س، وهو اأحد اأحد 

املالجئ املح�شنة واملوزعة يف الواليات املتحدة 

حل��م��اي��ة ال��رئ��ي�����س، وه����ذا امل��ل��ج��اأ املخ�ش�س 

كمركز لعمليات الطوارئ الرئا�شية

ويعود تاريخ بناء املخباأ اإىل احلرب العاملية 

ب���ن���اوؤه حل��م��اي��ة الرئي�س  ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث مت 

ف��ران��ك��ل��ن روزف����ل����ت، خ���وف���ا م���ن ال��ه��ج��م��ات 

1950 خالل فرة  عام  تو�شيعه  النازية، ومت 

ال��رئ��ي�����س ه���اري ت���روم���ان، ح��ي��ث مت جتهيزه 

وفق  مبا�شرة،  نووية  �شربات  لتحمل  الحقا 

موقع البيت االأبي�س االإلكروين

متقدم،  ات�شاالت  مركز  املبنى  ويت�شمن 

وميكن ا�شتخدامه ب�شكل منف�شل عن البيت 

االأب��ي�����س )يف ح��ال تعر�س الخ���راق اأم��ن��ي( 

البالد.  االأم��ن يف  اأجهزة  كافة  للتوا�شل مع 

وه����و غ���ري خم�����ش�����س ل��ل��ح��م��اي��ة ع��ل��ى امل���دى 

الطويل، لكنه يكفي الإي��واء الرئي�س وعائلته 

ون���ائ���ب���ه وف���ري���ق���ه ال���رئ���ا����ش���ي، حل���ن نقلهم 

ملالجىء اأخرى

و�شهد املبنى عدة عمليات تو�شعة وحتديث، 

كان اآخرها يف زمن الرئي�س االأمريكي باراك 

دوالر،  مليون   376 جت����اوزت  بتكلفة  اأوب���ام���ا 

وف���ق ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره م��وق��ع ن��ي��وي��ورك بو�شت 

االإلكروين يف 2017

عمليات،  م��رك��ز  اأي�����ش��ا  امل��ب��ن��ى  ويت�شمن 

ل�شتة ع�شر �شخ�شا،  تت�شع  وقاعة اجتماعات 

وت�����ش��م ح��ائ��ط��ا ب��ه ���ش��ا���ش��ات م��راق��ب��ة ك��ب��رية، 

وهي مرتبطة بوحدة هند�شية تابعة للجي�س 

االأمريكي

وميكن للرئي�س الو�شول لهذا امللجاأ من 

خالل درج �شري خارج املكتب البي�شاوي، وهو 

يرتبط اأي�شا بخزانة يف م�شكن الرئي�س

كما يرتبط هذا امللجاأ ب�شبكة اأنفاق �شرية 

اإىل  ال���و����ش���ول  ت��ت��ي��ح   ،1950 ع����ام  اإىل  ت��ع��ود 

مبنى الكابيتول )ي�شم الكونغر�س واملحكمة 

الرئي�س،  ن��ائ��ب  وم��ن��زل  العليا(،  االأم��ري��ك��ي��ة 

ووزارة الدفاع )البنتاغون(، وفق م�شادر غري 

موؤكدة

 2001 اأيلول/�شبتمر   11 اأح���داث  وخ��الل 

احتمى الرئي�س االأمريكي جورج بو�س االبن 

امل��ل��ج��اأ، وعقد  ه���ذا  ت�شيني يف  دي���ك  ون��ائ��ب��ه 

لقاءات مع م�شوؤويل االأمن القومي

ت�شري   ،2010 يف  امل��ن�����ش��ورة  م��ذك��رات��ه��ا  ويف 

لورا بو�س، ال�شيدة االأمريكية االأوىل �شابقا، 

عبور  يتطلب  البيت  مللجاأ  ال��و���ش��ول  اأن  اإىل 

م�شاعد  وا�شتخدام  �شخمة  ف��والذي��ة  اأب���واب 

�شرية للو�شول اإىل املبنى الذي ي�شم قاعدة 

عمالقة،  و�شا�شات  ن��واف��ذ  ب���دون  اجتماعات 

ومركز ات�شاالت متقدم

اأب���دى غ�شبه من  ت��رام��ب  وك���ان الرئي�س 

حتت  ال�شري  امللجاأ  اإىل  نقله  خ��ر  ت�شريب 

البيت االأبي�س، م�شريا اإىل اأنه مكث يف املبنى 

اأقل من �شاعة، قبل اأن ي�شعد جمددا لالأعلى

عمدة واشنطن تعترض على نشر الجيش في الشوارع

بوتين يحدد شروط استخدام األسلحة النووية

ترامب غضب من كشف اختبائه في قبو

 االحتالل يهدم 6 متاجر قيد اإلنشاء 
في جبل المكبر بالقدس

 إطالق حملة عسكرية لمالحقة 
داعش شمالي العراق

إندونيسيا تلغي الحج لهذا العام

االنباط -وكاالت

االإ�شرائيلي،  االحتالل  بلدية  - هدمت 

ام�����س ال��ث��الث��اء، 6 حم���الت جت��اري��ة قيد 

ق��ري��ة  م���ن  ال�شلعة”  “حي  يف  االإن�������ش���اء 

تعود  املحتلة،  القد�س  جنوب  املكر  جبل 

للمواطن حممد اإبراهيم زعاترة.

تابعتن  ج��راف��ت��ن  اإن  زع���ات���رة،  وق����ال 

القد�س  يف  االإ�شرائيلي  االحتالل  لبلدية 

ت���راف���ق���ه���ا ق������وات م����ن ج��ي�����س االح���ت���الل 

االإن�����ش��اء،  قيد  حم��الت  ه��دم��ت  و�شرطته، 

بحجة  مربعا،  م��را   250 م�شاحتها  بلغت 

ببنائها  ال��ب��دء  مت  حيث  الرخي�س،  ع��دم 

منذ نحو �شهرين.

واأ�����ش����اف، ل��ق��د ع��م��ل��ت ع��ل��ى ب��ن��اء ه��ذه 

ث��الث��ة منها  ا�شتخدام  اأج���ل  م��ن  امل��ح��الت 

�شكنية  ل�شقة  االأخ���رى  وحتويل  كمتاجر، 

اليوم  �شباح  ت��ف��اج��اأت  اإن��ن��ي  اإال  لعائلتي، 

االحتالل  بت�شليمي بالغ موافقة حمكمة 

ع���ل���ى ق��������رار ال�����ه�����دم م�����ن ق���ب���ل ���ش��رط��ي 

اإ�شرائيلي، دون اأن تبلغني م�شبقا مبوافقة 

حماكم االحتالل على الهدم عر املحامي 

�شالح اأيوب«.

القد�س  يف  املكر  جبل  قرية  وتتعر�س 

ح��م��ل��ة ممنهجة  اإىل  ف���رة  م��ن��ذ  امل��ح��ت��ل��ة 

ط��ال��ت ال��ع��دي��د م��ن م��ن��ازل��ه��ا وم��ت��اج��ره��ا 

بالهدم من قبل �شلطات االحتالل.

االنباط-وكاالت

اأعلن رئي�س الوزراء العراقي م�شطفى 

حملة  اإط���الق  ال��ث��الث��اء،  الكاظمي،ام�س 

يف  داع�س  تنظيم  فلول  ملالحقة  ع�شكرية 

حمافظتي كركوك و�شالح الدين �شمايل 

البالد

مع  الكاظمي  اجتماع  عقب  ذل��ك  ج��اء 

)�شمال(،  كركوك  مبحافظة  االأم��ن  ق��ادة 

وفق بيان للحكومة العراقية

يف  الع�شكرية  احلملة  اإن  البيان  وق��ال 

حمافظتي كركوك و�شالح الدين �شميت 

وتهدف   ، ال�شيادة  ن�شر  العراق  اأبطال  ب� 

وجتفيف  واال���ش��ت��ق��رار  االأم���ن  تعزيز  اإىل 

تنظيم  ف��ل��ول  وم��الح��ق��ة  االإره����اب  منابع 

داع�س

واأ�����ش����اف ال��ك��اظ��م��ي اأن����ه يف ظ���ل ه��ذه 

العديدة  وال��ت��ح��دي��ات  ال�شعبة  ال��ظ��روف 

ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ب��ل��د، ف���اإن اأب��ط��ال��ن��ا من 

تتحدى  �شنوفها  بكافة  امل�شلحة  القوات 

لتجفيف  ب���ط���ويل  ب�����دور  وت���ق���وم  ال���ع���دو 

منابع االإرهاب ، وفق البيان ذاته

االأوىل  الع�شكرية  احلملة  ه��ذه  وتعد 

 7 يف  من�شبه  م��ه��ام  الكاظمي  ت��ويل  منذ 

املا�شي مايو/اأيار 

وت��رية  زادت  املا�شية،  االأ�شهر  وخ��الل 

ه��ج��م��ات م�����ش��ل��ح��ن ي�����ش��ت��ب��ه ب���اأن���ه���م م��ن 

بن  املنطقة  يف  �شيما  ال   ، داع�����س  تنظيم 

ودي��اىل  )�شمال(  الدين  و�شالح  كركوك 

)���ش��رق(، امل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م مثلث امل���وت يف 

البالد

 2017 اأع���ل���ن ع����ام  وك�����ان ال����ع����راق ق���د 

حت��ق��ي��ق ال��ن�����ش��ر ع��ل��ى داع�������س ب��ا���ش��ت��ع��ادة 

كامل اأرا�شيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث 

ي��زال  ال  التنظيم  اأن  اإال  ال��ب��الد،  م�شاحة 

وا�شعة  مناطق  يف  نائمة  بخاليا  يحتفظ 

وي�شن هجمات بن فرات متباينة

االنباط-وكاالت

يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال�������ش���وؤون  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإن���دون���ي�������ش���ي���ا اإل����غ����اء احل����ج ه����ذا ال���ع���ام، 

تعد  التي  ال��دول��ة  ه��ذه  مل�شلمي  بالن�شبة 

ب�شبب  �شكانا،  االإ���ش��الم��ي��ة  ال���دول  اأك���ر 

امل�شتجد.  كورونا  تف�شي جائحة فريو�س 

وق������ال ف���خ���ر ال���������رازي، وزي������ر ال�������ش���وؤون 

اإل��غ��اء  ال��دي��ن��ي��ة االإن��دون��ي�����ش��ي، اإن ق���رار 

رح����الت احل���ج ه���ذا ال��ع��ام ات��خ��ذ ب�شبب 

القيود  وا�شتمرار  كورونا  تف�شي فريو�س 

ال�شفر. على 

م����ن  االآالف  م��������ئ��������ات  وي���������خ���������رج 

االإن��دون��ي�����ش��ي��ن ���ش��ن��وي��ا يف رح����الت حج 

ال�����ش��ري��ف��ن يف مكة  احل���رم���ن  ل����زي����ارة 

بال�شعودية. واملدينة 

ال  ح�ش�س  ن��ظ��ام  اإندوني�شيا  وتطبق 

مرة  �شوى  احل��ج  ب���اأداء  لل�شخ�س  ي�شمح 

واحدة كل 20 عاما، وفقا الأمانة جمل�س 

الوزراء.

وكان من املقرر اأن تبلغ ح�شة احلجاج 

حاج،  األف   221 العام  هذا  االإندوني�شين 

باملئة منهم   90 باأن  ال��وزارة  واأف��اد موقع 

لل�شفر. بالفعل بطلبات  تقدموا 

وك����ان����ت ال�������ش���ل���ط���ات ال�������ش���ع���ودي���ة ق��د 

هذا  والعمرة  احلج  ب��اأن  موؤخرا  �شرحت 

العام معلقان حلن اإ�شعار اآخر.

االنباط-وكاالت

االأم���ريك���ي دون��ال��د  ال��رئ��ي�����س  – اأع��ل��ن 
اجل��ن��ود  اآالف  ب��ن�����ش��ر  “اأمر  اأن�����ه:  ت��رم��ب 

املدّججن باالأ�شلحة يف العا�شمة وا�شنطن 

لفر�س االأمن والنظام فيها«.

 وو����ش���ف ت���رم���ب االح���ت���ج���اج���ات ال��ت��ي 

ت�شهدها اأمريكا منذ عدة اأيام باأّنها “اإرهاب 

داخلي”، وذلك بعيد �شدور تقرير الأطباء 

���ش��رع��ي��ن ك��ّل��ف��ت��ه��م ع��ائ��ل��ة ج�����ورج ف��ل��وي��د 

االأم��ريك��ي  اأن  اإىل  خل�س  جثته،  بت�شريح 

االأ����ش���ود ال����ذي ت���ويف خ���الل ت��وق��ي��ف��ه على 

ق�شى  املا�شي  االث��ن��ن  اأبي�س  �شرطي  ي��د 

اختناقاً.

ون���ع���ت ت���رم���ب ب��ع�����س ح���ّك���ام ال���والي���ات 

م��واج��ه��ة  يف  “ال�شعفاء”  ب����  االأم���ريك���ي���ة 

اأح��داث العنف خالل االحتجاجات، متهما 

اإياهم بال�شعف يف مواجهة اأحداث العنف، 

ودع��اه��م الأن ي��ك��ون��وا ال��ط��رف االأق�����وى يف 

تفعلون  تكونوا  “اإن مل  وق���ال:  االأح����داث، 

هذا، فاإنكم ت�شيعون وقتكم �شدى«.

���ح ال��دمي��ق��راط��ي  ب�������دوره، اّت���ه���م امل���ر����شّ

الرئي�س  ب��اي��دن،  االأم��ريك��ي��ة، جو  للرئا�شة 

اجلمهوري ترمب باأّنه “ي�شتخدم اجلي�س 

وي�����ش��ت��خ��دم  االأمريكي”  ال�����ش��ع��ب  ����ش���ّد 

“متظاهرين  �شد  ل��ل��دم��وع  امل�شّيل  ال��غ��از 

�شلمين”، وكل هذا ملجرد الرويج لنف�شه.

بيل دي  نيويورك  بلدية  وفر�س رئي�س 

بال�شيو حظر جتول ليلي يف املدينة اعتبارا 

من االثنن ب�شبب اأعمال ال�شغب.

ترمب ينشر آالف الجنود في واشنطن لفرض األمن والنظام

بايدن يتهمه باستغالل الجيش ضد الشعب

االربعاء 3/ 6 / 2020
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االنباط-وكاالت

كمامات  �أن  حديثة  طبية  در����س��ة  ك�سفت 

اللللوجللله والللتللبللاعللد االجللتللمللاعللي يللقلللللان من 

فللر�للس االإ�للصللابللة بللفللرو�للس كلللورونلللا اجلللديللد 

ب�صكل كبر.

باأنها  الللتللي و�صفت  الللدرا�للصللة،  واأو�للصللحللت 

االأكرث �صمولية، اأن التباعد االجتماعي ميكن 

اأن يحد من فر�صة االإ�صابة بفرو�س كورونا 

اجلديد امل�صبب ملر�س كوفيد-19 اإىل اأقل من 

3 يف املئة.

الللدرا�للصللة، التي ن�صرت يف دوريللة  واأ�للصللارت 

االأ�صخا�س  التباعد بني  اأن  الطبية،  الن�صيت 

انتقال  خللطللر  مللن  يقلل  واحلللد  مللر  م�صافة 

املئة، بينما تقلل م�صافة  2.6 يف  اإىل  العدوى 

املرين من فر�صة االإ�صابة بن�صبة 50 يف املئة 

بالفرو�س  االإ�للصللابللة  احتمال  اأن  اأي  اأخلللرى، 

تنخف�س اإىل 1.3 يف املئة.

ووجلللللدت اللللدرا�لللصلللة، الللتللي جللللاءت نتيجة 

دولللة،   16 درا�للصللة يف   172 بيانات من  لتحليل 

اأنللله مللن خللال ارتلللداء كمامة الللوجلله، هناك 

فر�صة بن�صبة 3 يف املئة فقط لاإ�صابة مبر�س 

كوفيد-19.

اأملللللا اللللنلللظلللارات اللللواقللليلللة حلللمللايللة الللعللني 

كللورونللا  بللفللرو�للس  االإ�للصللابللة  فتخف�س خطر 

اإىل 5.5 يف املئة، بح�صب ما ذكر موقع �صبكة 

“�صكاي نيوز” الربيطانية.
اأن بع�س االأدللللة تعترب  الللرغللم مللن  وعلى 

“لي�صت قاطعة”، اإال اأن الدرا�صة تقدم اأو�صح 
التباعد  تللدابللر  اأن  علللللى  االآن  حللتللى  �للصللورة 

االجللتللمللاعللي واأغلللطللليلللة اللللوجللله )الللكللمللامللات 

اإبللطللاء  يف  اأ�صا�صية  �صتكون  الللعللني(  وواقلليللات 

قيود  بتخفيف  واللل�للصللمللاح  الللفللرو�للس  انت�صار 

االإغاق باأمان.

اأن اجللللملللع بني  اللللدرا�لللصلللة ملللن  وحللللللذرت 

والتباعد  الواقية  والنظارات  الوجه  كمامات 

ال  �صحيح  ب�صكل  وا�صتخدامها  االجتماعي 

يوفر حماية كاملة 100 يف املئة.

واقللللرح مللوؤلللفللو الللدرا�للصللة اأنللله يجب على 

ارتللداء  ال�صحية  الرعاية  العاملني يف جمال 

اأجهزة التنف�س بدال من الكمامات اجلراحية 

من اأجل “حماية اأكرب”.

وتعليقا على الدرا�صة، قال هولغر �صومنان 

من جامعة ماكما�صر يف كندا والذي �صارك 

يف قيادة املراجعة: “النتائج التي تو�صلنا اإليها 

هي االأوىل التي جتمع كل املعلومات املبا�صرة 

حللول كللوفلليللد-19 والللتللهللاب اجلللهللاز التنف�صي 

احلللاد)�للصللار�للس( ومللتللازمللة ال�صرق االأو�للصللط 

دليل  اأفلل�للصللل  وتللقللدم  )ملللر�لللس(،  التنف�صية 

مللتللاح حاليا حللول اال�للصللتللخللدام االأمللثللل لهذه 

الب�صيطة وال�صائعة للم�صاعدة يف  التدخات 

ت�صطيح املنحنى”، ح�صبما نقلت “رويرز”.

من جانبه قال ديريك ت�صو االأ�صتاذ امل�صاعد 

يف جامعة ماكما�صر الذي �صارك يف املراجعة 

اإنه يجب على النا�س فهم اأن “و�صع الكمامة 

حماية  اأو  االجتماعي  للتباعد  بديا  لي�س 

نظافة  مثل  االأ�صا�صية  التدابر  اأو  العينني 

االأيدي”.

احلللاللليللة  اللللللدالئلللللل  اأن  بلللاللللذكلللر  جلللديلللر 

�صيوعا  االأكلللرث  االنت�صار  طللرق  اأن  اإىل  ت�صر 

لكوفيد-19 تكون عن طريق قطرات الرذاذ 

وخا�صة عندما ي�صعل النا�س وتنتقل العدوى 

العينني  اإىل  الللقللطللرات  دخللللول  مللن خلللال 

اأو عن طريق  اإمللا مبا�صرة  الفم  اأو  االأنللف  اأو 

االأ�صطح امللوثة.

االنباط-وكاالت

بريطاين  �صاب  وهللو  عبدالرحمن،  ك�صف   

يبلغ من العمر 18 عاماً، عن تفا�صيل هجوم 

“التعدين اخلفي” الذي تعر�س له، وا�صتهدف 
حا�صوبه، كما ت�صبب له يف اإحراق يده، وفق ما 

نقلته ل�صبكة BBC الربيطانية. 

االأعللللللداء  اأحلللللد  “اقتحم  مللفللجللئ،  بلل�للصللكللل 

النافذة، والتفت عبد الرحمن ب�صرعة ملواجهة 

بندقيته  فلللريلللقللله. وجلللهلللز  واإنللللقللللاذ  اجللللنلللدي 

ا�صتعداداً لت�صويب طلقة قاتلة وهّم بال�صغط 

حا�صوبه،  �صا�صة  اأظلمت  ولللكللن..  الللزنللاد  على 

لقد توقف حا�صبه عن العمل بغتة ودون �صابق 

اإنذار، كما �صعر عبدالرحمن باالرتباك. اإذ اإن 

اللعبة التي كان يلعبها مل ت�صبب م�صاكل من 

قبل”.

مللا هللو التعدين احلللفللي؟ اجتهت يللده اإىل 

�صحب  لكنه  تلقائياً،  احلا�صوب  مكونات  اأحللد 

يده ب�صرعة واأطلق �صباباً �صاخطاً. اإذ كان معالج 

الر�صوميات �صاخناً بدرجة اأحرقت اأ�صابعه.

مل يدرك الفتى البالغ من العمر 18 عاماً، 

املقيم يف �صيفيلد، حينها اأن اإ�صابته الب�صيطة 

كانت ب�صبب “التعدين اخلفي”.

crypto-( اأو  اخللللللفلللللي،  اللللتلللعلللديلللن 

املرخ�س  غر  اال�صتخدام  هو   )jacking
اآخللر جلمع  وغر القانوين حلا�صوب �صخ�س 

البيتكوين والعمات امل�صفرة االأخرى.

يف عمليات التعدين اخلفي، يخدع املت�صللون 

ال�صحايا ويدفعونهم لتحميل ملفات خبيثة 

اإىل جمع هذه العمات  تدفع اأجهزتهم دفعاً 

واإر�صالها اإىل املعتدين الذين ميكنهم اإنفاقها 

اإىل  اأو حتويلها  امل�صفرة  اأ�صواق العمات  على 

اأموال نقدية.

كيف ميكن اأن تتوقع ذلللك؟ وُي�صار اإىل اأن 

فاتورة  تكلفة  تزيد  اخلفي  التعدين  هجمات 

اأجللهللزة  اإبللطللاء  ميكنها  وال  ال�صحية  كللهللربللاء 

احلا�صب املخرقة فح�صب، ولكن قد تلحق بها 

اأي�صاً تلفاً ال ميكن اإ�صاحه.

فكرة  اأدنللللى  بلللدر  عبدالرحمن  للللدى  لي�س 

عن كيفية دخول املت�صللني اإىل نظام حا�صوبه. 

اخلبيثة عن  الللربامللج  اأنللله حّمل  يعتقد  لكنه 

اأ�صابيع مللن حرق  طللريللق اخلللطللاأ قبل ثللاثللة 

يده، عندما بداأ ياحظ اأ�صياء غريبة حتدث 

حلا�صوبه.

اإذ قال: “عندما اأ�صع حا�صوبي على و�صع 

ال�صكون، تظلم ال�صا�صة ولكن ال يزال باإمكاين 

�صماع �صوت املللراوح وهي تعمل، وعندما اأعود 

اإليه، يفتح على �صا�صة �صطح املكتب الرئي�صية 

وتختفي �صفحة ت�صجيل الدخول املعتادة وكل 

الواقع على و�صع  �صيء. مل يكن حا�صوبي يف 

و�صعرت  �صدمت  “لقد  اأبداً”.وقال:  ال�صكون 

بقدرتي  التباهي  اعتدت  الأنني  اأي�صاً  باحلرج 

علللللى حللمللايللة حللا�للصللوبللي. وملللن املللحللبللط كللثللراً 

اأنه قد يوجد برنامج يعمل على جهازك دون 

الرقمية  العمات  يجمع  �صخ�صاً  واأن  علمك 

�صراً، ويدمر جهازك وي�صرق الكهرباء”.

وقد يكون هناك املئات، اأو حتى االآالف من 

يعبئون  الللذيللن  عبدالرحمن،  مثل  ال�صحايا 

دون ق�صد املحفظة الرقمية لهوؤالء القرا�صنة.

معلومات  حملل  هين�صليف،  األيك�س  يقول 

 Palo Alto �لللصلللركلللة  يف  الللللتللللهللللديللللدات 

املللللجللللرمللللون  “يبحث   :Networks
اأنظمة  مللن  عللدد ممكن  اأكلللرب  عللن  الرقميون 

ال�صحايا. وكلما زاد عدد االأنظمة، �صواء كانت 

اأجهزة كمبيوتر، اأو خوادم، اأو خدمات �صحابية، 

اأخلللرى،  ذكلليللة  اأجللهللزة  اأو  اأجللهللزة حممولة  اأو 

اأفلل�للصللل، حيث ميكن حتقيق املزيد  كللان ذلللك 

التعدين بطريقة حميدة وغللر مزعجة  من 

ن�صبياً”.

اإن  خلللرباء  يللقللول  ازدياد”:  “يف  العمليات 

خطر التعدين اخلفي يرتفع وينخف�س وفقاً 

لتقلبات اأ�صعار العمات امل�صفرة. ووفقاً لبحث 

فاإن   ،Palo Alto Networks اأجرته

هذه الهجمات يف تزايد حالياً.

يللللللقللللللول ريلللللللللللان كللللاللللليللللمللللرب ملللللللن �لللصلللركلللة 

الأمن  اأخرى  �صركة  وهي   ،Proofpoint
كان  كما  مربحاً  يعد  مل  “االأمر  املعلومات: 

للمت�صللني، لذا يظهر جامعو العمات امل�صفرة 

اأغللرب االأماكن على االإنرنت لزيادة عدد  يف 

ال�صحايا اإىل احلد االأق�صى. واأحياناً جندهم 

خمتبئني داخل رموز الربامج املجانية”.

 دراسة: الكمامة والتباعد االجتماعي أفضل سبل 
الوقاية من كورونا

 كيف تعرف أنك تعرضت لهجوم »التعدين الخفي«؟
يخّرب حاسوبك وقد يتسبب في حرقك

 رجاء الجداوي عن إصابتها بكورونا: 
الموضوع صعب جدا وأتحسن ببطء

» وحشتوني« جديد فضل شاكر

االنباط-وكاالت

�صوتية  ر�صالة  اإعللام  و�صائل  ن�صرت 

من  اجلللللداوي  رجلللاء  امل�صرية  للفنانة 

ال�صحي  الللعللزل  م�صت�صفى  يف  غرفتها 

من  العاج  تتلقى  حيث  باالإ�صماعيلية 

كوفيد-19.

والتعب،  االإنهاك  عليه  بدا  وب�صوت 

حلللذرت اجلللللداوي مللن خللطللورة املللر�للس 

امل�صتجد،  كورونا  ي�صببه فرو�س  الذي 

وطالبت النا�س باحلذر واحليطة.

وقالت اجلداوي: “اأنا اأحت�صن ولكن 

اأو  اأنفا�صي  التقاط  اأ�صتطيع  ال  ببطء. 

التحدث كثرا”.

اأنها ال تعرف  واأ�صارت اجلداوي اإىل 

على وجه التحديد موعد خروجها من 

حالتها  حت�صن  اإىل  م�صرة  امل�صت�صفى، 

ببطء.

املواطنني  امل�صرية  الفنانة  وطالبت 

بلللاالللللتلللزام بللللاالإجللللراءات االحلللرازيلللة، 

واأو�صحت اأن الزيادة يف معدل االإ�صابات 

قد ي�صعب االأمر على الدولة اقت�صاديا 

الللازم، م�صيدة بدور  العاج  يف توفر 

ال�صلطات يف العمل على تخطي االأزمة.

وكللللانللللت اجلللللللللداوي اأ�لللصللليلللبلللت، قللبللل 

ومت  امل�صتجد  كورونا  بفرو�س  اأ�صبوع، 

ال�صحي  الللعللزل  م�صت�صفى  اإىل  نقلها 

مبحافظة االإ�صماعلية.

ابللنللة �صقيقة  ورجللللاء اجللللللداوي هللي 

الفنانة الراحلة حتية كاريوكا، وعرفت 

اخلم�صينيات،  اأواخلللر  من  الفن  طريق 

وفقا ل�صحيفة “الوطن” امل�صرية.

الللللقللللرن  �لللصلللبلللعللليلللنللليلللات  بلللللدايلللللة  ويف 

ح�صن  الكرة  باعب  تزوجت  الع�صرين 

خمتار واأجنبت ابنة واحدة، و�صاركت يف 

“لعبة  مب�صل�صل   2020 رم�صان  مو�صم 

الن�صيان

االنباط-بريوت

 One  “ �للللللصللللللركللللللة  اأطلللللللللللللللقلللللللت 

جللديللدة  اأغللنلليللة   “  Production
ف�صل  الفنان  االإح�صا�س  ملك  ب�صوت 

�صاكر حملت عنوان “ وح�صتوين “ من 

اأحلان �صهم ومن كلمات قو�س وتوزيع 

اخلليجية  باللهجة  وهللي   ، عللز  خللالللد 

على  تللريللنللد  اجلللديللد  الللعللمللل  ليحتل   ،

موقع التدوينات ال�صغرة “ توير “ 

وحمركات البحث املختلفة .

وا�للللصللللتللللطللللاع الللللتللللحللللالللللف اللللثلللاثلللي 

اخللللطلللر : �للصللهللم وقلللو�لللس وفلل�للصللل اإن 

يلللوؤ�لللصللل�لللصلللوا مللللرحلللللللة جللللديللللدة يف �للصللكللل 

االأغلللنللليلللة الللرومللانلل�للصلليللة ، ملللن خللال 

الللبللنللاء الللفللنللي والللتللنللاغللم الللتللي اأبللرزهللا 

“وح�صتيني   مفردات  �صياغة  يف  قو�س 

تلك  واأظهرت  القلوب  الم�صت  بكلمات 

االأغللنلليللة  جللعللل  ممللا  العميقة  امللل�للصللاعللر 

اأكرث تاأثرا .

“ بلللهلللذه  “ �لللصلللهلللم  اأ�للللللصللللللاب  فللليلللملللا 

الللتللحللفللة املللو�للصلليللقلليللة الللتللي اأبلللهلللرت كل 

امللللحلللبلللني للللللللطلللرب االأ�لللصللليلللل بللعللذوبللة 

ور�صاقة  اللحن ، تاركاً ب�صمته الفنية 

للعمل،  مملليللزة  اإ�للصللافللة  �صكلت  والللتللي 

الللقلللللوب طللربللا مللع الفنان  وتللراقلل�للصللت 

العمل بدموع  الذي عطر  �صاكر  ف�صل 

اللل�للصللوق جلللمللهللوره بلللهلللذه الللكلللللمللات : 

قريب  ولكني   ، ادري  كثر  غللايللب  اأنلللا 

�للصللدري،  تلللرى  �للصللقللتللوا  واذا   ، ا�للصللعللور 

وح�صتوين  مللكلل�للصللور،  وخللاطللره  ي�صيق 

كرث �صربي، كرث ما فال�صما من نور، 

واح�صكم  انا  خللربي،  وعلى  وح�صتوين 

ومعذور . 

وبلللكلللللللملللات ملللللوؤثلللللرة نللل�لللصلللج خللليلللوط 

اأكمل   ، قو�س  ال�صاعر  برباعة  اإبداعها 

مقطعا  �صاكر  ف�صل  االإحلل�للصللا�للس  ملك 

ملئ  و  االإح�صا�س   و�صدق  بعمق  متيز 

القلوب �صوقا وحبا لن ينتهي ، وتقول 

هذه الكلمات :

انللا يللا راقلللٍي ظللهللري ... تللرى عايل 

كلللل ملللن بغى  تلللرى  اللل�للصللور ...  عللللليللك 

ك�صري ... يطيح و ينك�صر مقهور

وانللللا طلليللبللي غلللللب �للصللري ... وذنلللب 

وابللي  راجلللع  انللا   ... اللللللي خطا مغفور 

قدري ... كبر فعني هاجلمهور

يلل�للصللار ان اأطلللللاق الللعللمللل اجلللديللد 

 24 من  اقل  بعد  “ جاء  “ وح�صتوين 
�للصللاعللة علللللى اأطللللاق اأغللنلليللة “ غلليللب “ 

الللتللي جتللللاوزت املللللليللون ملل�للصللاهللدة على 

“ للفنان  “ اليوتيوب  القناة الر�صمية 

ف�صل �صاكر .

اإىل  و�للصلللللت  �صهم  اأحلللللان  اأن  ُيللذكللر 

والللعللربلليللة،  اخلليجية  االأغللنلليللة  جنلللوم 

و�صاهمت يف تنويع اخليارات املو�صيقية 

�صهم مع  �صكلت عاقة  ، كما  للفنانني 

ال�صاعر قو�س عاقة مو�صيقية مميزة 

تغنى بها اأبرز جنوم العامل العربي .

على  اأطاقها  “ مت  “ وح�صتوين  
 One “ للل�للصللركللة  الللقللنللاة الللر�للصللملليللة 

كللافللة  وعلللللللى   “  Production
االإذاعلللللللات واملللنلل�للصللات االإللللكلللرونللليلللة ، 

وكافة   ، االجتماعي  التوا�صل  ومواقع 

االلكرونية  املتاجر 

االربعاء  3 / 6 / 2020 
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الـريـا�ضي
11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 مارتينيز ينهي ارتباطه باالنتر

 فورموال 1 تعود للهدير

روما

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر ����س���ح���ف���ي اإ�����س����ب����اين، 

الثالثاء، عن تطور جديد ب�ساأن ارتباط 

مهاجم  مارتينيز،  الوت���ارو  االأرجنتيني 

بر�سلونة  اإىل  ب��االن��ت��ق��ال  م��ي��الن،  اإن���ر 

خ������الل امل����ريك����ات����و ال�������س���ي���ف���ي امل���ق���ب���ل. 

ديبورتيفو”  “موندو  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 

الوت��ارو  بني  مت  االتفاق  ف��اإن  االإ�سبانية، 

وبر�سلونة، رغم اأن النادي الكتالوين مل 

اأو ينفي االأمر حتى االآن. واأ�سارت  يوؤكد 

اإىل اأن الوتاور اأبلغ اإنر: “اإما االنتقال 

البقاء يف ميالنو”، كي  اأو  بر�سلونة  اإىل 

ي��ج��ع��ل ال���ن���ريات���زوري ال ي��ن��اق�����ش ���س��وى 

العرو�ش القادمة من كتالونيا فقط.

باهتمام  ا  اأي�سً يحظى  الوت���ارو  وك��ان 

من قبل ريال مدريد وت�سيل�سي وباري�ش 

����س���ان ج����ريم����ان وم���ان�������س�������س���ر ���س��ي��ت��ي. 

اإنر لن يوافق على رحيل  اأن  واأو�سحت 

الدرجة  م��ن  بديل  اإي��ج��اد  قبل  الوت���ارو، 

يف  ل���وك���اك���و  روم���ي���ل���و  مل�����س��ارك��ة  االأوىل، 

اإدين�سون  اإن  ال�سحيفة  وقالت  الهجوم. 

وتيمو فرينر  ج��ريم��ان(  )���س��ان  ك��اف��اين 

موؤخًرا  حظوظهما  تراجعت  )اليبزيج( 

امل��و���س��م  خ����الل  اإن�����ر  اإىل  االن���ت���ق���ال  يف 

املقبل.

عوا�صم

 ،1 ف��ورم��وال  �سباقات  منظمو  ك�سف 

الثالثاء، عن برنامج الإقامة 8 �ضباقات 

املو�سم.  لهذا  العامل  بطولة  افتتاح  يف 

ح�سور  ب��دون  ال�سباقات  ه��ذه  و�ستكون 

ج��م��اه��ريي، وذل���ك اع��ت��ب��اراً م��ن �سباق 

اجل����ائ����زة ال���ك���رى ال��ن��م�����س��اوي امل��ق��رر 

املقبل.  م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و  اخل��ام�����ش  يف 

للبطولة  اجل���دي���د  اجل����دول  وب��ح�����س��ب 

�ست�ست�سيف  امل��ن��ظ��م��ون،  ن�����س��ره  ال����ذي 

اخلام�ش  يف  متتاليني  �سباقني  النم�سا 

ق��ب��ل  م����ن����ه،  و12  مت����وز/ي����ول����ي����و  م�����ن 

ال�سهر  م��ن   19 امل��ج��ر يف  ���س��ب��اق ج��ائ��زة 

حلبة  على  متتاليني  و�سباقني  عينه، 

�سيلفر�ستون الريطانية يف الثاين من 

يف  اإ�سبانيا  منه،  والتا�سع  اآب/اأغ�سط�ش 

16 منه، بلجيكا يف 30 منه، واإيطاليا يف 

اأيلول/�سبتمر.واأو�سح  م��ن  ال�ساد�ش 

ت�ساي�ش  للبطولة  التنفيذي  الرئي�ش 

املو�سم  ينطلق  اأن  نتوقع  “بينما  ك��اري 

ناأمل  �سباقاتنا،  يف  م�سجعني  دون  من 

اأن ي��ت��ي��ح ل��ن��ا ال��و���س��ع خ����الل االأ���س��ه��ر 

عندما  جم��دداً  بهم  بالرحيب  املقبلة 

واأ���ض��اف  اآمنا”.  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  ي�سبح 

 1 ال���ف���ورم���وال  ع����ودة  اأن  ن��ع��ل��م  “لكننا 
حول  الريا�سة  مل�سجعي  دف��ع��اً  �ست�سكل 

العامل.

االنباط – عمان

ع���ر ع����دد م���ن ال��الع��ب��ني وامل���درب���ني 

يف اأن���دي���ة امل��ح��رف��ني ل��ك��رة ال���ق���دم عن 

التي  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  خ�سيتهم 

الروؤية  ات�ساح  ع��دم  نتيجة  بهم،  حلقت 

االأم����ر   ،2020 ال����ك����روي  امل���و����س���م  ب�������س���اأن 

وك��ان  وب��دن��ي��ا.  نف�سيا  عليهم  اث��ر  ال���ذي 

احت����اد ك���رة ال��ق��دم ب����داأ امل��و���س��م ال��ك��روي 

ال��ف��رق  لعبت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي،  اآذار   5 ي��وم 

دوري  مناف�سات  يف  فقط  واح��دة  م��ب��اراة 

املباريات  تاأجيل  يتم  اأن  قبل  املحرفني، 

، دون  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  ت��داع��ي��ات  ب�سبب 

ا�ستكمال  ب�ساأن  االن  الروؤية حتى  ات�ساح 

املو�سم، او التوجه الإلغائه.واأكد مدربون 

اأن عدم  ب��را  والع��ب��ون يف ت�سريحات    

ات�ساح م�سري املو�سم، ادخلهم يف دوامة، 

ودف��ع��ه��م الإي��ق��اف ت��دري��ب��ات��ه��م ال��ف��ردي��ة، 

ب�����س��ب��ب او���س��اع��ه��م ال��ن��ف�����س��ي��ة امل��راج��ع��ة 

ا�ستكمال  ح��ول  االخ��ب��ار  ت�سارب  نتيجة 

امل��و���س��م او اإل���غ���ائ���ه. ول��ف��ت الع���ب ف��ري��ق 

احل�سني اإربد لكرة القدم نزار الر�سدان، 

اإىل اأن التاأثريات النف�سية على الالعبني 

اأث��ر  ال����دوري،  م�سري  ح�سم  ع��دم  ب�سبب 

على منظومة كرة القدم جميعا مبا فيها 

الالعبني، متمنيا �سرعة البت بالقرار.

اأم�����ا الع����ب ف���ري���ق ال����وح����دات ���س��اه��ر 

اأن ع����دم حت��دي��د  ���س��ل��ب��اي��ة، ف��ق��د اع���ت���ر 

كثريا  اث���ر  امل��ب��اري��ات،  ال�ستئناف  م��وع��د 

ع��ل��ى ال��الع��ب��ني ال���ذي���ن ق���رر ع���دد كبري 

ال��ت��م��اري��ن، متمنيا  ع��ن  االب��ت��ع��اد  م��ن��ه��م 

م�سري  يف  البت  �سرعة  الكرة  احت��اد  على 

الكروي. املو�سم 

ب�����دوره ك�����س��ف امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق 

ال����رم����ث����ا ع���ي�������س���ى ال��������رك، ع�����ن ���س��ع��ور 

توا�سل  نتيجة  وال�سجر،  بامللل  العبيه 

�سبابية  ظ���ل  يف  ال���ف���ردي���ة،  ال��ت��دري��ب��ات 

امل�سهد ب�ساأن ا�ستكمال الدوري اأو الغائه.

وق��ال م��درب الرمثا: م��ن ال�����س��روري يف 

ال���دوري،  م�سري  ح�سم  احل��ال��ي��ة،  االي���ام 

ب��اآم��ال  يطيح  معلقة،  االم���ور  اب��ق��اء  الن 

ال����الع����ب����ني، وي���دف���ع���ه���م ل���الب���ت���ع���اد ع��ن 

ال���ت���دري���ب���ات، وه����ذا م���ا ح�����س��ل م���ع ع��دد 

التدريبات  ملوا  الذين  الكرة  جنوم  من 

ال����ف����ردي����ة، يف ظ����ل غ���ي���اب ال���ت���دري���ب���ات 

اجلماعية ب�سبب كورونا .

االنباط – عمان

القدم،  كرة  باحتاد  الفنية  الدائرة  تقيم 

�سل�سلة  عر  امل��درب��ني،  لتطوير  عمل  ور�سة 

من املحا�سرات تبداأ عند الثامنة والن�سف 

م�����س��اء، ب��ال��ف��رة م���ن 4 ح��ت��ى 14 ح��زي��ران 

اجل����اري، ب��اإ���س��راف امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��الإحت��اد 

التي  الور�سة  وتهدف  جيتزي.  األيك�ساندر 

القدم”،  ك���رة  يف  “االإلهام  ع���ن���وان  حت��م��ل 

امل��درب��ني  ل��دى  الفنية  زي���ادة اخل���رات  اىل 

املجال، حيث  االردنيني وتطويرهم يف هذا 

اىل  املحا�سرات  اإلقاء  مهمة  االإحت��اد  اأ�سند 

االآ�سيوية.  القارة  يف  املحا�سرين  من  نخبة 

ووجه االإحتاد الدعوة للمحا�سرين وجلميع 

امل����درب����ني االردن����ي����ني وم��ع��ل��م��ي ال��ري��ا���س��ة 

باملدار�ش، حل�سور هذه الور�سة عر تطبيق 

رابط �سيتم ن�سره  خالل  من   ،ZOOM
ي��وم��ي��اً ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات االإحت�����اد ح��ي��ث تقام 

املحا�سرات وفقاً للرنامج التايل:

بعنوان  حما�سرة  ح��زي��ران،   4 اخلمي�ش 

�سلوب اللعب والتدريب / يقدمها 
ُ
الروؤية الأ

ال����وح����دات االردين  ل���ن���ادي  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 

ع���ب���داهلل اأب�����و زم�����ع. ..االأح�������د 7 ح���زي���ران، 

حما�سرة بعنوان االإعداد العقلي للمباريات 

املناف�سات  لعودة  واالإ�ستعداد  القدم،  كرة  يف 

يف ظل فريو�ش كورونا / الدكتور ا�ستاذ علم 

الريا�سية  الربية  بكلية  الريا�سي  النف�ش 

يف م�سر حممد العربي. االإثنني 8 حزيران، 

الكويتية  ال���ك���رة  روؤي�����ة  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 

الفني  امل��دي��ر  اللعب وال��ت��دري��ب /  الأ���س��ل��وب 

 .. ح��م��ادة.  ال��ع��زي��ز  عبد  الكويتي  ل��الإحت��اد 

ال���ث���الث���اء 9 ح����زي����ران، حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان 

اال�سبوعية،  ال��ت��دري��ب��ات  لرنامج  ملخ�ش 

وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق االأه���������داف ال��ف��ن��ي��ة ع��ر 

اال�سبوع  خالل  االأحمال  وتوزيع  التمارين 

حتت  ال�سعودي  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر   /

15 ع���ام م�����س��ب��ب ع��م��ر زي�����اد. اخل��م��ي�����ش 11 

ح���زي���ران، حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان روؤي����ة ا�سلوب 

املدير   / التدريب  وتطوير  اللعب  وفل�سفة 

الفني لفريق الرمثا االردين عي�سى الرك. 

12 ح��زي��ران، حم��ا���س��رة بعنوان  ..اجل��م��ع��ة 

االإجت������اه اجل���دي���د يف ك���رة ال���ق���دم / امل��دي��ر 

الفني لالإحتاد القطري فهد ثاين. ..االأحد 

14 حزيران، حما�سرة بعنوان روؤية تطوير 

ح���را����ش امل���رم���ى م���ن 6 – 12 ع����ام، م���درب 

امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��وري حل���را����ش امل���رم���ى م��اه��ر 

بريقدار.

بر�صلونة

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر اإ����س���ب���اين، ال���ث���الث���اء، عن 

تطور جديد ب�ساأن عودة احلياة اإىل الدوري 

االإ�����س����ب����اين ع���ق���ب اأزم�������ة ف����ريو�����ش ك���ورون���ا 

“ال�سريجنيتو”  لرنامج  ووفًقا  امل�ستجد. 

االإ����س���ب���اين، ف����اإن ب��ر���س��ل��ون��ة ي��ق��وم ب��درا���س��ة 

الإثبات اأن اجلمهور ميكنه العودة اإىل ملعب 

ال��ك��ت��ال��وين يف  ال��ف��ري��ق  ل��دع��م  “كامب نو”، 
الليجا،  مباريات  ا�ستئناف  وتقرر  املباريات. 

بر�سلونة  ليخ�سر  جماهريي،  ح�سور  دون 

املحتدم  ال�����س��راع  يف  اجلمهور  عامل  بذلك 

االأول  املركز  البار�سا  يحتل  اإذ  اللقب،  على 

بفارق نقطتني عن ريال مدريد )الو�سيف( 

وت��خ��و���ش ج��م��ي��ع ف���رق ال�����دوري االإ���س��ب��اين 

ح�س�سا تدريبية كاملة ا�ستعدادا ال�ستئناف 

بعد  اجل��اري،  يونيو/حزيران   11 يف  املو�ضم 

توقفه منذ مار�ش/اآذار املا�سي؛ ب�سبب اأزمة 

تقارير  وك��ان��ت  امل�ستجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 

اجلماهري  ع��ودة  اإمكانية  زعمت  اإجنليزية 

اإىل امل���الع���ب م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د 

ب�����س��رط ح�سور  امل���درج���ات،  االج��ت��م��اع��ي يف 

اأي  يتحملها  التي  الكثافة اجلماهريية  ربع 

ملعب.

طوكيو

ان�سمت العبة التن�ش اليابانية نعومي 

اإىل الداعمني لالحتجاجات على  اأو�ساكا 

اأفريقي،  اأ���س��ل  م��ن  اأم��ري��ك��ي  رج��ل  مقتل 

ب���ي���ن���م���ا ك������ان ره������ن اح����ت����ج����از ال�������س���رط���ة 

االأم���ري���ك���ي���ة، وان���ت���ق���دت م���ن حت����دث عن 

اأع���م���ال ال��ن��ه��ب ب�����س��ك��ل اأك���ر م��ن ال��ق��ت��ل. 

بعد  عنف  واأع��م��ال  احتجاجات  واندلعت 

مقتل جورج فلويد، وهو رجل اأعزل عمره 

االأ���س��ب��وع  منيابولي�ش  يف  ت���ويف  ع��ام��ا   46

املا�سي، بينما كان �سرطي اأبي�ش اأمريكي 

ت�سع  حل���وايل  عنقه  ع��ل��ى  ب��رك��ب��ت��ه  يجثو 

دقائق.و�سبق الأو�ساكا، املولودة يف اليابان 

يابانية، ق�ساء وقتها  واأم  الأب من هايتي 

يف ف��رة احل��ظ��ر ب�سبب ف��ريو���ش ك��ورون��ا 

مبالب�ش  ال�سور  بع�ش  ن�سر  طريق  ع��ن 

لكن  ال�سباحة.  ح��و���ش  ب��ج��وار  اأو  اأن��ي��ق��ة 

مواقع  على  ج��ذري  ب�سكل  تغري  موقفها 

فلويد،  مقتل  بعد  االجتماعي  التوا�سل 

ون�������س���رت م�������س���ه���دا م����ن م��ق��ت��ل��ه وك��ت��ب��ت 

خيانة”  ال�سمت  فيه  يكون  وقت  “ياأتي 
االأم���ر  الأن  “لي�ش  ت��غ��ري��دة  ن�����س��رت  ك��م��ا 

يحدث”.  ال  اأن����ه  ي��ع��ن��ي  ل���ك  ي���ح���دث  مل 

واأ�����س����اف����ت ال���الع���ب���ة ���س��اح��ب��ة ال��ب�����س��رة 

اأع��م��ال  ع��ن  ت��ت��ح��دث  “عندما  ال�����س��م��راء 

رجل  مقتل  ع��ن  تتحدث  اأن  قبل  النهب 

اأ�سود اأعزل«.

ك��م��ا ن�����س��رت اأو����س���اك���ا ع��ل��ى ف��ي�����س��ب��وك 

وجه  ب�سكل  احل��ائ��ط  على  لطالء  ���س��ورة 

ف��ل��وي��د وع�����دة ����س���ور م���ن االح��ت��ج��اج��ات 

العدل. بتحقيق  واملطالبة 

القلق الكرة يدخلون في دوامة من  نجوم   

 ورشة عمل لتطوير المدربين

 برشلونة يطالب بعودة الجماهير

 اوساكا تعتبر الصمت خيانة

مواقع  عر  توا�سل  او  ات�سال  او  لقاء  اي  عند  يومي  ب�سكل  ال�سوؤال  هذا  يطالعني 

وجه  على  وال��ك��روي  عموما  الريا�سي  بال�ساأن  املهتمني  كل  ..م��ن  املختلفة  التوا�سل 

التحديد من العبني وجماهري وغريهم  .. “ �سو اأخبار الدوري “ �سوقا ملعرفة م�سري 

البطولة التي توقفت يف ا�سبوعها االول ب�سبب احتجاج االندية على املخ�س�سات املالية 

عنوة  توقفت  التي  وهي  ق�سرا  ليوقفها  كورونا  فريو�ش  جاء  ..ثم  البطوالت  ومكافات 

املو�سم  انطالق  بتاأجيل  امل�سبوق  غري  االحت��اد  قرار  ب�سبب  الثمانية  اال�سهر  يقارب  ما 

و�ساهم  االردنية  القدم  كرة  تلب�ش  الذي  الكابو�ش  مبثابة  العام  هذا  ..ليكون  الكروي 

بتعطل انطالقتها ب�سكل �سحيح حتى يومنا هذا دون ان جند بارقة امل تلوح يف االفق 

!!...

خال�سة االجتماع االخري ما بني االندية واالحتاد ان االخري و�سع الكرة يف مرمى 

تقدمي  على  احلكومة  مبوافقة  مرهونة  املالية  احللول  ان  االندية  واقنع   .. احلكومة 

وموا�سلة   .. ل��الن��دي��ة  امل��ال��ي��ة  امل�ستحقات  ت�سديد  م��ن  يتمكن  لكي  ل��الحت��اد  ال��دع��م  

ن�ساطاته املتعلقة بتنفيذ برامج امل�سابقات املختلفة واأبرزها بطولة الدوري ..واالندية 

التي  وه��ي  املالية  امل�ستحقات  على  احل�سول  قبل  املناف�سات  خ��و���ش  ترف�ش  ب��دوره��ا 

تعي�ش يف ظروف �سعبة متنعها من الوفاء بالتزاماتها املتعددة جتاه فرقها الريا�سية 

تهدد م�سرية  التي  االخرى  االمور  ..وغريها من  املختلفة  الفنية  واجهزتها  والعبيها 

نهاية  منذ  �ساكنة  بقيت  االم��ور  ان  امل�سكلة  ..لكن  احل��ايل  ال�سعب  الوقت  يف  االندية 

االجتماع وحتى اليوم ..ومل ن�سمع باأن ثمة حترك باجتاه احلكومة قد ح�سل ..!!

ع��ل��ى االحت��اد  ..ف���ان  ال��ت��اج��ي��ل  امل��زي��د م��ن  والن االي���ام مت�سي وال��و���س��ع ال يحتمل 

االمور  تبقى  ال  ..حتى  املطلوب  الدعم  بتقدمي  احلكومة  القناع  االندية  مع  التحرك 

�سابق  اىل  الريا�سي  الن�ساط  ع��ودة  وان  �سيما  ..ال  جممدة  الفرق  ون�ساطات  معطلة 

عهده القدمي يعتر م�ساألة وقت لي�ش اال .. ومن ال�سروري ان تبا�سر الفرق تدريباتها 

العربية  ال��دوري��ات  يف  حاليا  يتم  مب��ا  ا���س��وة  امل��ق��ررة  ال�سحية  ال�سوابط  وف��ق  املعتادة 

واالوروبية التي بداأت تتهيا للعودة منذ ا�سابيع ..!!

يربط  ال  ..وان  ال��ك��روي  املو�سم  م�سري  ي��ق��رر  وان  االم���ور  يح�سم  ان  االحت���اد  على 

كفيل  �سيكون  ال��وق��ت  م��ن  امل��زي��د  ياخذنا  ال  حتى  احلكومي  بالدعم  البطولة  م�سري 

ظل  يف  كرتنا  م�سرية  بالطبع  يخدم  ..ول���ن  والالعبني  لالندية  ال��دم��ار  م��ن  باملزيد 

امل�سوار  يكمل  االن هل  يقرر  ان  ..على االحتاد  الكروي  امل�سهد  البطوالت عن  احتجاب 

وي�ستاأنف البطولة ام يلغيها حتى ال يبقى ال�سوؤال يردد .. “ �سو اأخبار الدوري » ...!!

عوني فريج

» شو أخبار الدوري «   !!
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فاديا الطويل 
سفيرة النوايا الحسنة

االنباط-عمان

اأعلنت هيئة املراأة العربية يف ت�صريح �صحفي 

ام�������س ع���ن ت��و���ص��ي��ح الإع���ام���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ادي��ا 

للمراأة  احل�صنة  النوايا  �صفرية  مبهمة  الطويل 

وال��ط��ف��ل يف اإط����ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة وامل�����ص��اه��م��ة 

الفعالة من اجل حتقيق اهداف احلملة الدولية 

لن�صر مراكز الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي يف 

الدول العربية والإفريقية الفقرية.         

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ر���ص��ل ال��ن��ع��ي��م��ي امل��ت��ح��دث��ة 

ا�صطاع  ان  العربية  امل��راأة  هيئة  با�صم  الر�صمية 

جانب  اىل  النبيلة  امل��ه��م��ة  ب��ه��ذه  ال��ط��وي��ل  ف��ادي��ا 

زم��ي��ل��ت��ه��ا الإع���ام���ي���ة ال�����ص��ع��ودي��ة ال���ب���ارزة جلني 

اأطلقتها هيئة  عمران ياأتي يف �صياق املبادرة التي 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�صحة  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����راأة 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ احل��زم��ة الأوىل م��ن م�����ص��اري��ع  ال��ع��امل��ي��ة 

م���راك���ز ال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر ع���ن ���ص��رط��ان ال���ث���دي يف 

خم�صة دول عربية وافريقية هي ال�صودان وعدن 

يف اليمن وجزر القمر والنيجر وغينيا.

الطويل  فاديا  الإعامية  عربت  جانبها  ومن 

الإن�صاين  التكليف  بهذا  واعتزازها  تقديرها  عن 

وعمل  كبرية  م�صوؤولية  عاتقنا  على  ي�صع  ال��ذي 

الهمم والطاقات  ان�صاين نبيل يتطلب منا �صحذ 

�صتقدم  التي  ال�صحية  املراكز  تلك  اجن��از  بهدف 

اإىل ج��ان��ب ال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر ع��ن ���ص��رط��ان ال��ث��دي 

�صرطان  عن  الك�صف  مثل  اخ��رى  خدمات  جمانا 

الوقائية  والتوعية  الجنابية  وال�صحة  املباي�س 

من المرا�س والأوبئة. 

هيئة  اىل  ال�صكر  بتقدمي  ت�صريحها  وختمت 

تقدمي  يف  الرائدة  مبادراتها  على  العربية  امل��راأة 

الدعم وامل�صاندة للن�صاء يف البلدان الفقرية التي 

ت��ع��اين م��ن ���ص��ع��ف الم��ك��ان��ات وه�����ص��ا���ص��ة النظم 

ال�صحية.


