
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االنباط-عمان  

العقبة االقت�صادية  اأعلنت �صلطة منطقة 

العمل  انطالق  عن  اجلمعة،  ام�س  اخلا�صة 

حتت  االأردن  يف  بحرية  حممية  اأول  الإن�صاء 

�صعار “التنوع احليوي«.

وقال رئي�س ال�صلطة املهند�س نايف بخيت 

مع  تزامنا  ي��اأت��ي  ذل��ك  ان  �صحفي،  بت�صريح 

ال��ذي  للبيئة  العاملي  باليوم  ال��ع��امل  احتفال 

1974 و�صاهم بزيادة  به عام  بداأ االحتفال 

الوعي باأهمية املحافظة على املوارد الطبيعية 

امل�صاريع  لتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  ك��ل  وح���ث 

واملبادرات التي ت�صاهم با�صتدامة هذه املوارد 

لالأجيال احلالية واملقبلة.

ال���دول  م���ن  ك���ان  ان االردن  ب��خ��ي��ت  واك����د 

البيئية  االتفاقيات  اىل  لالن�صمام  ال�صباقة 

والعمل  االل��ت��زام��ات  ك��اف��ة  وتنفيذ  ال��دول��ي��ة 

الدولية  البيئية  املنظمات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 

حلماية التنوع احليوي بكافة الو�صائل املمكنة 

التي  الطبيعية  املحميات  ان�صاء  وخ�صو�صا 

اأ�صبحت منت�صرة على م�صاحة اململكة.

االنباط-عمان

اجلمعة  �صالة  ام�س  امل�صلني  جموع  اأدى 

بالتعليمات  ال��ت��زام  و���ص��ط  اململكة  مب�صاجد 

التي اقرتها وزارة  واالإج����راءات االح��رازي��ة 

االوقاف وال�صوؤون واملقد�صات اال�صالمية من 

خالل التباعد اجل�صدي .

االنباط-عمان

قال رئي�س االحتاد الربملاين العربي رئي�س 

جمل�س النواب املهند�س عاطف الطراونة ان 

امل�صروعات  ماهية  مت��ام��اً  ي��درك  كله  ال��ع��امل 

االآن لل�صيطرة على ما  التي تطرح  امل�صبوهة 

تبقى من اأر�س فل�صطني العربية.

وا���ص��ار يف ب��ي��ان ���ص��ادر ام�����س اجلمعة عن 

الذكرى  مبنا�صبة  العربي  الربملاين  االحت��اد 

ال���ث���ال���ث���ة واخل���م�������ص���ني ل��ن��ك�����ص��ة 5 ح���زي���ران 

يفاخر  زال  ال  االح���ت���الل  اإن  اىل   1967
واالإره��اب  واالإج���رام  العن�صرية  �صور  باأب�صع 

بحق ال�صعب الفل�صطيني يف عامل تغيب عنه 

ال�صرعية الدولية وقراراتها يف ظل االنحياز 

االأمريكي. وبني ان االحتاد الربملاين العربي 

ي�����درك مت���ام���ا ب�����اأن امل�������ص���روع���ات امل�����ص��ب��وه��ة 

املطروحة ت�صتهدف االإجهاز التام على �صمود 

للت�صدي  االأم��ة  وق��درة  الفل�صطيني  ال�صعب 

ل��ل��م�����ص��اري��ع اال���ص��ت��ع��م��اري��ة واأه���داف���ه���ا بعيدة 

 - االإ�صرائيلية  اخل��ط��وات  ان  وت��اب��ع:  امل���دى. 

االأمريكية املت�صارعة لطم�س معامل فل�صطني 

العربية وتهويدها،

االنباط-عمان  

 19 ت�����ص��ج��ي��ل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة )غ��ري حم��ل��ي��ة( بفريو�س 

اجلمعة،  ام�س  اململكة  يف  امل�صتجد  كورونا 

اإىل  لالإ�صابات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع 

784 حالة.
19 اجل���دي���دة  وت���وزع���ت احل�����االت ال����� 

وف���ق���ا ل��ل��م��وج��ز االإع����الم����ي ال�������ص���ادر عن 

رئا�صة الوزراء ووزارة ال�صحة على النحو 

اإ����ص���اب���ة ل�����ص��ائ��ق��ي ���ص��اح��ن��ات   16 االآت������ي: 

قادمني عرب حدود العمري، واأحدهم عرب 

و10 من  اأردنيني،   6 حدود جابر؛ منهم 

معهم  التعامل  مّت  اأردن��ّي��ة  غ��ري  جن�صّيات 

وف��ق ال��ربوت��وك��ول امل��ّت��ب��ع، وح��ال��ة ملواطن 

ق���ادم م��ن اخل����ارج يف اأح���د ف��ن��ادق احلجر 

وحت��دي��دا م��ن دول���ة ق��ط��ر، وح��ال��ت��ان من 

من  االأردن  اإىل  ق��ادم��ت��ان  ع��رب��ّي��ة  جن�صّية 

اليمن.

5 حاالت �صفاء توزعت كما  لت  كما �ُصجِّ

ح��م��زة،  االأم���ري  م�صت�صفى  يف  ح��ال��ة  ي��ل��ي: 

عبد  املوؤ�ّص�س  امللك  م�صت�صفى  يف  وحالتان 

اهلل اجلامعي، وحالتان يف م�صت�صفى امللكة 

علياء.
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غير محلية 
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مشروعات 
مشبوهة 

للسيطرة على 
ما تبقى من 

فلسطين

الناطق باسم التربية يحيل نفسه للتقاعد

الملك  تنفيذيًا لتوجيهات  االردنيون يؤدون صالة الجمعة وسط التزام باإلجراءات االحترازية
سلطة العقبة تباشر العمل إلنشاء أول محمية بحرية في األردن الخاليلة : األردن سطر 

بجائحة كورونا قصة نجاح

 تثمين لقرارات فتح القطاعات وتخفيف 
القيود على حركة التنقل عضو كنيست يعترف بأحقية 

الفلسطينيين بأرضهم

نحن جيش احتالل

 الحرارة فوق معدالتها االعتيادية اليوم 

االنباط-عمان

اأحال الناطق با�صم وزارة الربية والتعليم 

الدكتور وليد اجلالد نف�صه للتقاعد

اإح��ال��ة اجل��الد اىل التقاعد بناء  وج���اءت 

على رغبته

با�صم  الناطق  من�صب  يف  عمل  واجل���الد 

الوزارة منذ �صنوات طويلة .

  االنباط-عمان

غرفة  يف  الغذائية  امل���واد  ق��ط��اع  ممثل  ثمن 

ال��ت��ي  ال����ق����رارات  جت�����ارة االردن رائ�����د ح���م���ادة، 

ال��ق��ط��اع��ات،  غالبية  بفتح  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا 

وتخفيف  وا���ص��ع،  ب�صكل  احلظر  �صاعات  وتقليل 

القيود على حركة وتنقل املواطنني.

وقال حمادة يف بيان �صحايف ام�س اجلمعة، اإن 

هذه القرارات �صيكون لها انعكا�صات ايجابية على 

حتريك عجلة االقت�صاد الوطني واإنقاذ املن�صاآت 

من التعرث بخا�صة التي تعمل مبجال املطاعم 

واحللويات مبختلف حمافظات اململكة.

االنباط-وكاالت

عوفر  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الكني�صت  ع�صو  اع����رف 

كا�صيف، باأحقية الفل�صطينيني باأر�س فل�صطني

ل��ه يف  كلمة  كا�صف خ��الل  وج���اءت ت�صريحات 

اأن  خاللها  مبيناً  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  للكني�صت  جل�صة 

الفل�صطينيون؛  هم  احلقيقيون  االأر����س  اأ�صحاب 

واالأر�س هي فل�صطني؛ ولي�صت “اإ�صرائيل«واأ�صاف: 

بذريعة  احتالل؛  ودول��ة  احتالل؛  جي�س  “نحن 
ارتباط ديني وتاريخي لنا بهذه البالد.

االنباط-عمان

يطراأ اإرتفاع اخر ملمو�س على درجات 

اأعلى من  لت�صجل  ال�صبت،  اليوم  احل��رارة 

معدالتها االعتيادية بحوايل 5-4 درجات 

مئوية، ولت�صبح االأجواء حارة ن�صبياً اىل 

تكون حارة  بينما  املناطق،  اأغلب  ح��ارة يف 

ج���داً يف االغ����وار وال��ب��ح��ر امل��ي��ت والعقبة، 

مع ظهور بع�س الغيوم املتو�صطة يف �صرق 

معتدلة  �صرقية  �صمالية  والرياح  اململكة، 

ال�صرعة تتحول م�صاًء اىل �صمالية غربية 

وتكون  اأح��ي��ان��اً  تن�صط  ال�صرعة  معتدلة 

مثرية للغبار يف مناطق البادية.

اىل حارة  ن�صبياً  االأج���واء ح��ارة  وتبقى 

يف اأغ��ل��ب املناطق وح���ارة ج��داً يف االغ��وار 

وال���ب���ح���ر امل���ي���ت وال���ع���ق���ب���ة غ������داً االح�����د، 

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

تتحول  �صرقية  جنوبية  وال��ري��اح  عالية، 

معتدلة  غربية  �صمالية  اىل  الظهر  بعد 

الغبار  ال�صرعة تن�صط على فرات وتثري 

يف مناطق البادية.

درجات احلرارة  على  انخفا�س  ويطراأ 

ي����وم االث���ن���ني امل��ق��ب��ل، م���ع ب��ق��ائ��ه��ا اأع��ل��ى 

وتكون  بقليل،  االعتيادية  معدالتها  من 

االأجواء حارة ن�صبياً يف املرتفعات اجلبلية 

وال�����ص��ه��ول وح����ارة يف ب��اق��ي امل��ن��اط��ق، مع 

ظ��ه��ور ب��ع�����س ال��غ��ي��وم ال��ع��ال��ي��ة يف جنوب 

غربية  �صمالية  وال��ري��اح  اململكة،  و���ص��رق 

معتدلة ال�صرعة تن�صط على فرات وتثري 

الغبار يف �صرق اململكة.

االنباط-وكاالت

اأعلنت ال�صعودية، ام�س اجلمعة، اإعادة 

مدينة  يف  ال�صحية  االإج����راءات  ت�صديد 

الو�صع  تقييم  بعد  ي��وم��اً   15 مل��دة  ج��دة 

الوبائي يف املدينة وارتفاع ن�صب االإ�صغال 

الأق�صام العناية املركز يف امل�صت�صفيات من 

قبل امل�صابني بفريو�س كورونا.

وب��ح�����ص��ب وك���ال���ة االأن����ب����اء ال��ر���ص��م��ي��ة 

يلي: ما  تقرر  فقد  “وا�س”، 
اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ج��ول  – م��ن��ع 
اإىل  ع�صًرا  الثالثة  ال�صاعة  م��ن  املدينة 

ال�صاد�صة �صباًحا.

-تعليق اأداء ال�صلوات يف امل�صاجد.

العمل  م��ق��رات  اإىل  احل�صور  -تعليق 

و�صركات  احلكومية  والهيئات  بالوزارات 

القطاع اخلا�س.

يف  الداخلية  الطلبات  تقدمي  -تعليق 

املطاعم واملقاهي.

-ا�صتمرار ال�صماح بالرحالت الداخلية 

اجلوية والربية وعرب القطارات.

من  واخل����روج  ب��ال��دخ��ول  ال�صماح   –

املدينة يف غري اأوقات منع التجول.

خم�صة  من  الأك��رث  جتمعات  اأي  -منع 

اأ�صخا�س.

بقرارات  امل�ص�تثناة  الفئات  -ا�صتمرار 

مراع�اة  م�ع  اأعمالها،  ممار�صة  يف  �صابقة 

اأن يك�ون

ن����ط���������اق، ووف���������ق  اأ�����ص����ي���������ق  ذل�������ك يف 

ال��ت�����ي ت�صعه�ا  وال�����ص��واب�����ط  االإج�������راءات 

اجله�ة املعنية.
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املحلي
20 ال�سبت  2020/06/6

سلطة العقبة تباشر العمل إلنشاء 
أول محمية بحرية في األردن

الملك  تنفيذيًا لتوجيهات 

االنباط-عمان  

اأعلنت �صلطة منطقة العقبة االقت�صادية 

العمل  انطالق  عن  اجلمعة،  ام�س  اخلا�صة 

حتت  االأردن  يف  بحرية  حممية  اأول  الإن�صاء 

�صعار “التنوع احليوي«.

وقال رئي�س ال�صلطة املهند�س نايف بخيت 

تزامنا مع  ياأتي  ذل��ك  ان  بت�صريح �صحفي، 

احتفال العامل باليوم العاملي للبيئة الذي بداأ 

االحتفال به عام 1974 و�صاهم بزيادة الوعي 

باأهمية املحافظة على املوارد الطبيعية وحث 

كل اجلهات املعنية لتنفيذ امل�صاريع واملبادرات 

التي ت�صاهم با�صتدامة هذه املوارد لالأجيال 

احلالية واملقبلة.

ال���دول  م��ن  ك���ان  االردن  ان  بخيت  واك���د 

البيئية  االتفاقيات  اىل  لالن�صمام  ال�صباقة 

الدولية وتنفيذ كافة االلتزامات والعمل مع 

العديد من املنظمات البيئية الدولية حلماية 

ال��ت��ن��وع احل���ي���وي ب��ك��اف��ة ال��و���ص��ائ��ل املمكنة 

التي  الطبيعية  املحميات  ان�صاء  وخ�صو�صا 

اأ�صبحت منت�صرة على م�صاحة اململكة، لتمثل 

ل����الأردن  امل��ه��م��ة  البيئية  امل���وائ���ل واالن��ظ��م��ة 

وللعامل اأجمع.

اال����ص���ت���دام���ة  م���ف���ه���وم  اأن  اىل  وا������ص�����ار 

امل��وارد الطبيعية يف العقبة يحظى  وحماية 

العقبة  الأه��م��ي��ة  ن��ظ��را  ك��ب��رة  بخ�صو�صية 

التي تتميز بوجود امل��وارد البحرية الفريدة 

ال�صياحة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  مبوقعها  وامل��م��ي��زة 

العاملية.

وب������ن ب������ان ال�������ص���ل���ط���ة و����ص���ع���ت االأط������ر 

لتطوير  ال��الزم��ة،  واملوؤ�ص�صية  الت�صريعية 

و�صائل احلفاظ على م��وارد البيئة البحرية 

وال�صاحلية وامل�صاهمة بتح�صن وزيادة فعالية 

اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ب��ه��ذا امل��ج��ال وم���ن اأهمها 

 .1997 ع���ام  ال��ب��ح��ري  العقبة  م��ت��ن��زه  ان�����ص��اء 

واأ����ص���اف ال��ب��خ��ي��ت ان ه���ذه اجل��ه��ود توجت 

قبل ايام بتوجيهات وا�صحة من قبل جاللة 

اأول  باإن�صاء  ل��الإي��ع��از  ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

التنفيذ  وت�صريع  االأردن  يف  بحرية  حممية 

على اأر�س الواقع بالتن�صيق مع كافة اجلهات 

بالتزامن مع  ال�صلطة  واك��د حر�س  املعنية. 

للبيئة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  العاملية  االح��ت��ف��االت 

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  لتنفيذ  بالعمل  ال��ب��دء 

بالتعاون  وذل���ك  البحرية  املحمية  الإن�����ص��اء 

املتحدة االمنائي وح�صب  االأمم  برنامج  مع 

و�صعتها  التي  البيئية  الت�صريعات  منظومة 

وال��ن��م��اذج  امل��م��ار���ص��ات  واأف�����ص��ل  البيئة  وزارة 

بن  ال��ت��وازن  لتحقيق  ت�صعى  ال��ت��ي  العاملية 

اال����ص���ت���خ���دام امل�����ص��ت��دام ل���ل���م���وارد ال��ب��ح��ري��ة 

ال��ت��ده��ور، وذل���ك �صمن نهج  وحمايتها م��ن 

ت�صاركي ي�صمن الت�صاور والتن�صيق مع كافة 

اجلهات املعنية وعلى كافة امل�صتويات.

املحمية  تاأ�صي�س  ف��ان  البخيت  وبح�صب 

املحميات  ل�صبكة  ا�صتكماال  ي��اأت��ي  البحرية 

بتحقيق  وامل�����ص��اه��م��ة  االأردن،  يف  الطبيعية 

التزامات االأردن املنبثقة عن اتفاقية التنوع 

“اأي�صي”  ب����اأه����داف  وامل���ع���روف���ة  احل����ي����وي، 

حلماية التنوع احليوي التي تتطلب حماية 

االأنظمة البيئية الربية والبحرية يف العامل 

مبناطق حممية م��دارة بفعالية، ف�صال عن 

ان ان�صاء املحمية البحرية �صينعك�س اإيجابيا 

على ال�صياحة وتوفر فر�س العمل للمجتمع 

املحلي يف العقبة.

االنباط-عمان

قال رئي�س االحتاد الربملاين العربي رئي�س 

جمل�س النواب املهند�س عاطف الطراونة ان 

امل�صروعات  ماهية  ي��درك مت��ام��اً  كله  ال��ع��امل 

امل�صبوهة التي تطرح االآن لل�صيطرة على ما 

تبقى من اأر�س فل�صطن العربية.

وا���ص��ار يف ب��ي��ان ���ص��ادر ام�����س اجلمعة عن 

الذكرى  العربي مبنا�صبة  الربملاين  االحت��اد 

 1967 ح��زي��ران   5 لنك�صة  واخلم�صن  الثالثة 

باأب�صع �صور  يفاخر  زال  اإن االحتالل ال  اىل 

العن�صرية واالإج���رام واالإره���اب بحق ال�صعب 

ال�صرعية  عنه  تغيب  ع���امل  يف  الفل�صطيني 

الدولية وقراراتها يف ظل االنحياز االأمركي. 

وبن ان االحتاد الربملاين العربي يدرك متاما 

باأن امل�صروعات امل�صبوهة املطروحة ت�صتهدف 

االإجهاز التام على �صمود ال�صعب الفل�صطيني 

وقدرة االأمة للت�صدي للم�صاريع اال�صتعمارية 

امل��دى. وتابع: ان اخلطوات  واأهدافها بعيدة 

لطم�س  املت�صارعة  االأمركية   - االإ�صرائيلية 

معامل فل�صطن العربية وتهويدها، وتو�صيع 

اجلرح العربي الفل�صطيني عرب �صرعنة �صم 

ال�صفة الغربية وغ��ور االأردن و�صمال البحر 

امليت ومرتفعات اجل���والن، وب��ن��اء امل��زي��د من 

تردت  بوقت  تاأتي  اال�صتعمارية  امل�صتوطنات 

فيه االأو�صاع الدولية االقت�صادية وال�صحية 

ويف ظ��ل ال�����ص��راع��ات وال��ن��زاع��ات ب��ن �صعوب 

االأر���س، وانت�صار وباء “كورونا” ، و�صيطرته 

قوى  البيان  وط��ال��ب  الب�صرية.  تفكر  على 

العامل اأجمع للتم�صك بخيار “حل الدولتن” 

الإنهاء ال�صراع العربي-االإ�صرائيلي ، م�صدداً 

اأن ال����رد امل��ن��ا���ص��ب ع��ل��ى غ��ط��ر���ص��ة االح��ت��الل 

ي��ت��م��ث��ل مب��ق��اوم��ت��ه، و�����ص����واًل اإىل ا���ص��ت��ع��ادة 

ك���ام���ل ح��ق��وق��ه، وع���ل���ى راأ����ص���ه���ا ح���ق ال���ع���ودة 

والتعوي�س وتقرير امل�صر، وحق اإقامة دولته 

الفل�صطينية امل�صتقلة على حدود الرابع من 

حزيران 1967، وعا�صمتها القد�س ال�صرقية. 

واع���رب ع��ن االأم���ل ب���اأن ت��ك��ون ه��ذه ال��ذك��رى 

املوؤملة منطلقاً وناقو�صاً يذكر باحلاجة املا�صة 

العربي  الت�صامن  تفعيل  الإع����ادة  والعاجلة 

واالإن�صانية،  االأخالقية  ورم��وزه  معانيه  بكل 

ودعمه  ت�صامنه  م��وؤك��داً  جم����دداً،  للنهو�س 

ال�صامد  و�صعبها  فل�صطن  لق�صية  الكامل 

امل�صّلح بال�صرب واالإميان واالأمل

االنباط-عمان

اأك����د رئ��ي�����س دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �صامح 

من  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  �صيتم  ان��ه  النا�صر، 

الدليل االر�صادي للعودة للعمل اال�صبوع املقبل، 

اىل  العام  القطاع  يف  املوظفن  ع��ودة  وتت�صمن 

املوؤ�ص�صات بكامل طاقتها، �صمن �صوابط حددها 

جميع  ال�صتقبال  املوؤ�ص�صة  تهيئة  وبعد  الدليل، 

ام�س  ت�صريح  يف  النا�صر  وا���ص��اف  امل��وظ��ف��ن. 

الثالثة،  املرحلة  يف  الدليل  ح�صب  ان��ه  اجلمعة، 

ال��دوائ��ر متطلبات وترتيبات  ال بد ان ت�صتكمل 

عودة كافة املوظفن قبل نهاية اال�صبوع املقبل 

فتح  ق����رارات  م��ع  بالتزامن  وذل���ك  اىل عملهم، 

معظم القطاعات واالن�صطة يف اململكة، اإذ هناك 

حاجة اللتحاق املوظفن كافة يف اماكن عملهم، 

وتقدمي اخلدمات للمواطنن. واو�صح النا�صر، 

للموظفات  اتيح  ق��رار فتح احل�صانات  بعد  ان��ه 

التاأمن على اطفالهن، وااللتحاق يف دوائرهن 

قبل نهاية االأ�صبوع املقبل، مبينا ان خالل هذا 

اال���ص��ب��وع ت��ك��ون احل�����ص��ان��ات متكنت م��ن تهيئة 

وت���وف���ر االج��������راءات وامل�����ص��ت��ل��زم��ات ال��وق��ائ��ي��ة 

والتعقيم ال�صتقبال االطفال، وح�صانات الدوائر 

احلكومية منها. وحول املوظفن الذين يقطنون 

املوظف  ان على  النا�صر  العزل، بن  يف مناطق 

اح�صار �صهادة طبية تثبت خلوه من الفرو�س او 

تعافيه، وت�صمح له بااللتحاق يف عمله.

وبخ�صو�س املوظفن الذين يقطنون خارج 

النا�صر  اكد  الدائرة،  بها  توجد  التي  املحافظة 

املحافظات  ب��ن  بالتنقل  ال�صماح  ق��رار  بعد  ان��ه 

الفئة من املوظفن اىل اماكن  يتم ع��ودة ه��ذه 

عملهم ب�صكل طبيعي. وبح�صب النا�صر، ي�صتثنى 

من املرحلة الثالثة من عودة املوظفن اىل مقر 

املوظفون  ب��ع��د،  ع��ن  بالعمل  وتكليفهم  العمل 

اج��روا  او من  الذين يعانون من نق�س مناعة، 

عمليات جراحية كربى، او املوظفات احلوامل او 

من متر يف فرتة ر�صاعة، والذي حتدده اللجان 

الطبية للموظف او املوظفة ب�صكل قانوين. واكد 

النا�صر اهمية التباعد اجل�صدي بن املوظفن 

امل��راج��ع��ن، وت��وف��ر متطلبات و�صروط  ب��ن  او 

الوقاية وال�صالمة من الدائرة واملراجع، وذلك 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال��دول��ة 

بكافة موؤ�ص�صاتها بقيادة جاللة امللك يف احتواء 

فرو�س كورونا امل�صتجد.

يذكر ان الدليل االر�صادي الذي اعده الديوان 

م��راح��ل  ث���الث  ي�صمل  ال������وزراء  واق����ره جمل�س 

لعودة املوظفن، اإذ ت�صمنت املرحلة االوىل عودة 

امل��وظ��ف��ن ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��امل��ه��ام واخل��دم��ات 

التي تعترب اولوية بالن�صبة للدائرة اىل جانب 

ال��وظ��ائ��ف امل�����ص��ان��دة ل��ه��ا، وامل��رح��ل��ة الثانية قد 

�صملت التو�صع التدريجي على م�صتوى الدائرة 

الداخلي او اجلغرايف، وفقا الأولويات خدمات كل 

دائرة وطبيعة ن�صاطاتها والن�صب التي يحددها 

ع��ودة  الثالثة  املرحلة  ويف  فيها،  املعني  ال��وزي��ر 

جميع املوظفن بن�صبة 100 باملئة.

وا�صتثنى من قرارات عودة املوظفن اىل مكان 

املوظفون  والثانية:  االوىل  املرحلتن  عملهم يف 

او  واملوظفة احلامل  العزل،  املقيمون يف مناطق 

م��ن مت��ر يف ف��رتة ر���ص��اع��ة، او امل��وظ��ف��ون الذين 

اج��روا عمليات جراحية او من يعانون نق�س يف 

انت�صر  التي  العزل  اماكن  والقاطنون يف  املناعة، 

املحافظة  فيها فرو�س كورونا، واملقيمون خارج 

ال��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ه��ا ال���دائ���رة، وامل��وظ��ف��ون ال��ذي��ن 

لديهم ظروف خا�صة قد ال متكنهم من االلتحاق 

تاأمن  اط��ف��ال ال ميكن  ك��وج��ود  مب��وق��ع عملهم 

رعاية لهم، لذلك مت تكليفهم بالعمل عن بعد.

الطراونة: مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين

 تنفيذ المرحلة الثالثة من الدليل االرشادي للعودة للعمل 
تكتمل قبل نهاية االسبوع المقبل

لنا في ولي العهد قدوة

االنباط- عمان

ع���ب���داهلل  ب����ن  احل�������ص���ن  االأم������ر  اأدى 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، ���ص��الة اجل��م��ع��ة، يف 

م�����ص��ج��د امل���ل���ك احل�����ص��ن ب���ن ط�����الل، يف 

منطقة دابوق، بعمان.

االأردن  اأب��واب��ه��ا يف  امل�����ص��اج��د  وف��ت��ح��ت 

اأمام امل�صلن ام�س ، الإداء �صالة اجلمعة، 

ب��ع��د اأك���ر م��ن ���ص��ه��ري��ن ع��ل��ى اإغ��الق��ه��ا؛ 

ن��ت��ي��ج��ة اإج������راءات اح���رتازي���ة ل��ل��ح��د من 

تف�صي فرو�س كورونا امل�صتجد

ولفتت احلكومة يف ايجازها ال�صحفي 

ام�����س اأن����ه اع���ت���ب���اراً م���ن ال���ي���وم ال�����ص��ب��ت، 

وفق  القطاعات  فتح  خّطة  تنفيذ  �صيبداأ 

جائحة  م��ع  التعامل  م��راح��ل  م�صفوفة 

ك���ورون���ا، وال���ت���ي ���ص��ت�����ص��م��ح ب��ح��رّي��ة اأك���رب 

اال�صتثناءات،  بع�س  وج��ود  م��ع  للحركة 

“معتدل  م�صتوى  اإىل  ال��و���ص��ول  ظ��ل  يف 

االأزرق  ب���ال���ل���ون  ل���ه  امل�������ص���ار  اخلطورة” 

اع��ت��م��اده  ي��ت��ّم  امل�����ص��ف��وف��ة، وال���ذي  �صمن 

اإ�صابات   )10( م��ن  اأق��ّل  ت�صجيل  ح��ال  يف 

يف  اأو  متتالية،  اأّي����ام  �صبعة  مل���ّدة  حم��ل��ّي��ة 

االإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  كانت  حال 

 1 – ب��امل��ئ��ة  5ر0  ب��ن  حل���االت حملية م��ا 

00 باملئة 

و اأعلنت احلكومة، ال�صماح للمواطنن 

باخلروج الأداء �صالة اجلمعة �صرا على 

االأقدام بن ال�صاعة 11:00 اإىل 2 ظهرا.

 14 امل�����ص��اج��د يف  اأغ���ل���ق���ت   احل���ك���وم���ة، 

اإج����راءات  اآذار/م���ار����س �صمن جم��م��وع��ة 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  م��ع  للتعامل  وق����رارات 

امل�صتجد.

ك��م��ا ا����ص���ادت م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام، 

ال�صحية  ب��االر���ص��ادات  امل�صلن  ب��ال��ت��زام 

وحت��ق��ي��ق ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي وال��ت��ع��اون 

تواجدوا  الذين  االأمن  رجال  مع  الكبر 

يف امام امل�صاجد خلدمتهم .

وكان مدير االأمن العام اللواء الركن 

كافة وحدات  اإىل  اأوعز  ح�صن احلوامتة 

كافة  بت�صخر  ال��ع��ام  االأم���ن  وت�صكيالت 

اجلهود خلدمة م�صلي اجلمعة، وتوفر 

الأداء  لهم  ال��الزم��ة  االح��ت��ي��اج��ات  جميع 

ال�صالة �صمن �صروط ال�صالمة العامة.

ون��ف��ذت م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام خطة 

خالل  من  امل�صاجد،  يف  جمتمعية  اأمنية 

اأكر من 32 األف رجل اأمن قاموا بتعقيم 

ال�صالة،  م��وع��د  قبل  امل�صاجد  وتطهر 

ال�����ص��الم��ة  اأدوات  ت���وزي���ع  ع��ل��ى  وع��م��ل��وا 

ال���ع���ام���ة، وجت���ن���ب ال��ت��ج��م��ع واالزدح�������ام، 

للم�صلن  ال�صالة  اأداء  اأم��اك��ن  وحت��دي��د 

مبا يحقق التباعد اجل�صدي.

ك��م��ا ت���واج���دت ك�����وادر ال���دف���اع امل���دين 

وط��واق��م االإ���ص��ع��اف ال��راج��ل��ة يف حميط 

احل��االت  يف  اخل��دم��ات  لتقدمي  امل�صاجد 

الوقاية  �صروط  على  وللتاأكيد  الطارئة 

وال�����ص��الم��ة، يف اإط�����ار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي 

وال�����ص��وؤون  االأوق�����اف  وزارة  عنها  اأع��ل��ن��ت 

االإ�صالمية. واملقد�صات 

االردن يـنـتـصـــر
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العضايلة: خطر الوباء 
يتطلب الحذر وااللتزام

الناطق باسم التربية يحيل نفسه للتقاعد

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال���دول���ة ل�����ش���ؤون االع���ام 

اأجمد  احلك�مة  با�شم  الر�شمي  الناطق 

ال�شبت،  ي��دخ��ل  االأردن  اإن  ال��ع�����ش��اي��ل��ة 

امل�شت�ى معتدل اخلط�رة بحرية حركة 

اأكرب.

واأ���ش��اف ع��رب ت���ي��ر ام�����س اجلمعة، 

اخلط�رة  وف��ق  يتم  القطاعات  فتح   “
ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى 5 م�����ش��ت���ي��ات: االأح��م��ر 

خطر حرج. الربتقايل عايل اخلط�رة. 

االأزرق  اخل���ط����رة.  م��ت������ش��ط  االأ���ش��ف��ر 

منخف�س  واالأخ�شر  اخلط�رة.  معتدل 

اخلط�رة«.

احلذر  يتطلب  ال���ب��اء  “خطر  وختم 

وااللتزام«.

االنباط-عمان

الربية  وزارة  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  اأح����ال 

نف�شه  اجل���اد  ول��ي��د  ال��دك��ت���ر  والتعليم 

للتقاعد

التقاعد  اىل  اجل���اد  اإح��ال��ة  وج����اءت 

بناء على رغبته

واجلاد عمل يف من�شب الناطق با�شم 

له  و�شهد   ، ط�يلة  �شن�ات  منذ  ال����زارة 

بح�شن التعامل والتعاون مع ال�شحفيني 

، و�شرعة تزويدهم باملعل�مات

و�شغل اجلاد منا�شب عدة يف ال�زارة 

ومديرا   ، الرب�ي  االع��ام  منها مدير 

لاإعام

  االنباط-عمان

ث��م��ن مم��ث��ل ق���ط���اع امل�������اد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 

القرارات  رائ��د حمادة،  االردن  غرفة جت��ارة 

ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا احل���ك����م���ة ب��ف��ت��ح غ��ال��ب��ي��ة 

ب�شكل  احل��ظ��ر  �شاعات  وتقليل  ال��ق��ط��اع��ات، 

وتنقل  حركة  على  القي�د  وتخفيف  وا���ش��ع، 

امل�اطنني.

وق������ال ح����م����ادة يف ب���ي���ان ����ش���ح���ايف ام�����س 

���ش��ي��ك���ن لها  ال����ق����رارات  اإن ه����ذه  اجل��م��ع��ة، 

ان��ع��ك��ا���ش��ات اي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى حت��ري��ك عجلة 

االق��ت�����ش��اد ال���ط��ن��ي واإن����ق����اذ امل��ن�����ش��اآت من 

املطاعم  التي تعمل مبجال  التعرث بخا�شة 

واحلل�يات مبختلف حمافظات اململكة.

وبني حمادة، ان هذا القرارات �شت�شهم يف 

انعا�س ال�شياحة الداخلية وقطاع اخلدمات 

وزي�����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��ط��اع��م واحل��ل���ي��ات 

وال��ف��ن��ادق وذل��ك م��ع ق��رار ا�شتمرار اإغ��اق 

احلدود وعدم ال�شفر للخارج.

واأ���ش��ار اإىل ان االردن��ي��ني ال��ذي��ن اع��ت��ادوا 

على ال�شفر وال�شياحة اخلارجية �شيف�شل�ن 

ال�����ش��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وق�����ش��اء االأوق�����ات مع 

ع��ائ��ات��ه��م داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة وال���ت���ع���رف على 

االردن  بها  يزخر  التي  ال�شياحية  االإم��ك��ان 

خدمات  على  الطلب  �شيزيد  ال���ذي  االأم���ر 

ال��ط��ع��ام وال�������ش���راب واخل���دم���ات ال��ف��ن��دق��ي��ة 

والت�ش�ق وغريها من اخلدمات.

امل����ط����اع����م  يف  ال����ع����ام����ل����ني  ان  وب����������ني، 

ال��ق��رارات  ه���ذه  اإىل  يتطلع�ن  واحل��ل���ي��ات 

اعمالهم  �شتحرك  التي  االنفراجة  مبثابة 

بهم  حلقت  التي  اخل�شائر  عن  وتع�ي�شهم 

خ��ال ف��رة االغ��اق��ات واحل��ظ��ر ال�شامل، 

ت�شافر  تتطلب  التعايف  مرحلة  ان  م���ؤك��دا 

وتذليل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ج��ه���د 

كافة املعيقات التي تعر�س من� االقت�شاد، 

لتمكينه  اخل��ا���س  للقطاع  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

من حتقيق النم� وت�شغيل االأيدي العاملة.

وح���ث ح��م��ادة ا���ش��ح��اب امل��ط��اع��م وحم��ال 

االل��ت��زام  م�ا�شلة  ���ش��رورة  على  احل��ل���ي��ات 

العامة  وال�شامة  ال�شحة  معايري  بتطبيق 

واإجراءات ال�قاية للحد من انت�شار فريو�س 

ك�رونا امل�شتجد.

 تثمين لقرارات فتح القطاعات وتخفيف القيود على حركة التنقل

 19 إصابة غير محلية بفيروس كورونا

الخاليلة : األردن سطر بجائحة كورونا قصة نجاح
االردنيون يؤدون صالة الجمعة وسط التزام باإلجراءات االحترازية

االإقت�شادية  القطاعات  معظم  وفتح  ال�شامل  احلظر  بفك  احلك�مية  القرارات  القت 

ال�شعداء  تنّف�س  �شبيل  على  عارمة  اأردن��ي��ة  فرحة  لطبيعتها  احلياة  وع���دة  واخلدمية 

الأ�شباب كثرية اأولها اأن الدولة االأردنية جنحت يف منع اإنت�شار ال�باء واحلفاظ على اأكرث 

ما ميكن من امل�اءمة بني امللف الطبي وال��شع االإقت�شادي؛ وثانيها فرحة االأردنيني الأننا 

اأ�شبحنا يف و�شع ‘اخلط�رة املعتدل’ �ش�ب  ال��شع ال�شحي اجليد منخف�س اخلط�رة؛ 

النف�شية واالإجتماعية؛  الن�احي  البي�ت من  �شئمت ومّلت احلظر يف  النا�س  اأن  وثالثها 

وثالثها ال�شع�ر التعاوين والت�شاركي واالإن�شاين مع الفئات التي تاأثرت مالياً واإقت�شادياً 

ليع�دوا مل�اقع العمل؛ ورابعها اأننا نتطلع لفتح احلدود الربية واجل�ية والبحرية مع كل 

دول العامل على اأمل اأن يزول ال�باء عن االإن�شانية جمعاء:

١. الفرح عن�ان املرحلة القادمة حيث الع�دة للحياة العامة الطبيعية وباحلد االأدنى؛ 

فالتنقل مفت�ح بني املحافظات وداخلها دومنا حمددات وبثمانية ع�شرة �شاعة بالي�م عدا 

بعد منت�شف الليل حتى �شاعات ال�شباح االأوىل؛  ودور العبادة من م�شاجد وكنائ�س فتحت 

يعني  ذلك  وكل  �شخ�شاً؛  ع�شرين  عن  تزيد  لن  والتجمعات  امل�ؤمنني؛  لت�شتقبل  اأب�ابها 

والتنقل وكل مظاهر  الدائبة  االأمل واالإنتاجية واحلركة  للع�دة للحياة ليع�د  اإنفراجاً 

ال�شعادة والفرح.

٢. عادت احلياة لكل مفا�شل احلياة وقطاعاتها �ش�ى الفعاليات التي جتمعاتها كبرية 

ع�دة  دومنا  تبقى  وما  االآمنة؛  وامل�شافات  االإجتماعي  التباعد  حالة  خلق  فيها  وي�شعب 

اقت�شر على ب�ابات العلم من مدار�س وجامعات وريا�س االأطفال و�شاالت االأفراح واأماكن 

التجمعات من م�ؤمترات وحفات ودور �شينما وبي�ت االأتراح واالأفراح وما على �شاكلتها.

والتي  الر�شمية  االأج��ه��زة  م��ن  وع��ط��اء  ومهنية  جهد  بعد  ج���اءت  للحياة  ال��ع���دة   .٣

ي�شّجل لها يف ميزان وطنيتها وحرفيتها؛ كما جاءت بعد معاناة و�شرب و�شيق �شدر من 

امل�اطنني الذين عان�ا كثرياً حبي�شي البي�ت وحمددات احلظر ال�شامل والعزل والتباعد 

االإجتماعي؛ وبني هذا وذاك ُي�شّجل الن�شر لل�طن برمته على هذه الف�شيف�شاء الرائعة 

التي مت ر�شمها على جبني ال�طن االأ�شم.

فاتهم  ما  لتع�ي�س  دائبة  النا�س يف حركة  كل  �شينطلق  للحياة  الع�دة  برنامج  ٤. يف 

احلياة  وتنطلق  الداخلية  ال�شياحة  وتن�شط  االأ���ش���اق  وت��ت��ح��ّرك  ال��ط��رق��ات  ف�شتزدحم 

االإجتماعية وحتيا القطاعات االإقت�شادية ويع�د احلراك ال�شيا�شي واالإجتماعي ويلتقي 

االأحّبة واالأ�شدقاء وتعاود �شلة االأرحام عن ُقرب ال عن ُبعد و�شيع�د ال�شجيج واالأ�ش�ات 

وال�شخب واأ�ش�ات االأطفال و�ش�ت االأذان واأجرا�س الكنائ�س و�شيع�د كل �شيء لطبيعته 

لي�شعده اجلميع.

5. التدرج  يف فتح بقية القطاعات املتبقية ليكتمل م�شهد الطف�لة واملدار�س واجلامعات 

والفرح حتماً يعتمد على م�شهد ال��شع ال�بائي وك�نها االأكرث خط�رة يف حال ع�دتها 

االأك��رث عر�شًة لل�باء واالأك��رث خط�رة  التجمعات وكثافة اجلمه�ر هي  اأن  اإذ  للحياة؛   

اأي�شاً؛ ومن هنا فاإن ع�دتها تك�ن ببطء ولكن بثبات اأكيد.

٦.  طبعاً مطل�ب يف هذه املرحلة االإنتباه واالإلتزام بالتعليمات واالأ�ش�س التي مت و�شعها 

من قبل اجلهات الر�شمية مبا يخ�س امل�ؤ�ش�شات والع�دة التدريجية للعمل وكذلك االأ�ش�س 

ال�شحية ومعايري ال�شامة العامة للم�اطنني؛ وخ�فاً من الع�دة للمربع واحد ال �شمح 

اهلل كنتيجة الأي خطاأ ي�ؤدي الإنت�شار الفايرو�س؛ واحلر�س واجب جداً يف هذه الظروف.

٧. كما اأن ال�اجب يقت�شي �شبط احلدود الربية واجل�ية والبحرية للقادمني لل�طن 

من حيث التاأكد من فح��شاتهم باالإ�شافة لتطبيق الربت�ك�ل املتبع واإجراء فح��شات 

ال  لكي  عليه  والتاأكيد  الطبي  امللف  �شامة  ل�شمان  واملحافظات  امل��دن  كل  يف  ع�ش�ائية 

نعاين من جديد.

اأن يك�ن على جبهة االإ�شتثمار لغايات خلق بيئة جاذبة  اأي�شاً يجب  ٨. التحرك املهم 

لاإ�شتثمار واإعطاء مزيد من احل�افز املجزية للم�شتثمرين املحليني واالأجانب لغايات 

من  النا�س  وتع�ي�س  البطالة  على  بالق�شاء  للم�شاهمة  االأر���س  على  عمل  فر�س  خلق 

جائحة  اإب��ان  الكثري  عانى  ال��ذي  االإقت�شادي   للملف  كنتيجة  منها  عان�ا  التي  احلالة 

ك�رونا.

القطاعات  من  كثري  يف  ال��ذات  على  االإعتماد  من  جديدة  جرعة  اأي�شاً  ومطل�ب   .٩

واملناحي لغايات اأن ال نتاأثر اأكرث يف قابل االأي��ام يف حال حدوث اأي طارىء ال �شمح اهلل 

تعاىل؛  فالت�جه نح� االأر���س وزراعتها بات ه� ال��رثوة احلقيقية للم�اطن لياأكل مما 

يزرع وجنّ�د املح�ش�ل الزراعي ليك�ن اأداة ت�شدير يحقق من�اً اإقت�شادياً.

ب�شراحة: فرحة الع�دة للحياة نراها يف عي�ن كل النا�س الر�شميني وامل�اطنني على 

ال�ش�اء الأننا جميعاً �شركاء يف هذا ال�طن ونتمنى اخلري له يف ظل قيادة ها�شمية معطاءة  

واإقت�شادية  �شيا�شية  ح��راك��ات  االأي���ام  قابل  يف  ف�شرنى  االأم���ان؛  ل��رب  اإي�شاله  يف  جنحت 

لكن  املنزيل؛  والعزل  اجل�شدي  والتباعد  احلظر  اأي��ام  يف  فاتنا  ما  لتع�ي�س  واإجتماعية 

علينا اأن تك�ن ب��شلتنا وا�شحة من حيث التباعد اجل�شدي واالإلتزام بالق�اعد ال�شحية 

واأ�ش�س ال�شامة العامة لتك�ن احلياة اأجمل.

�شباح ال�طن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

فرحة أردنية للعودة للحياة 
الطبيعية في زمن كورونا

االنباط-عمان

ت�شجيل  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

حملية(  )غري  جديدة  اإ�شابة   19
اململكة  امل�شتجد يف  ك�رونا  بفريو�س 

ام���������س اجل����م����ع����ة، ل���ريت���ف���ع ال���ع���دد 

 784 اإىل  ل���اإ����ش���اب���ات  االإج����م����ايل 

حالة.

 19 ال����������  وت���������زع��������ت احل������������االت 

االإع��ام��ي  للم�جز  وف��ق��ا  اجل��دي��دة 

ووزارة  ال����زراء  رئا�شة  عن  ال�شادر 

ال�����ش��ح��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��� االآت������ي: 16 

ق��ادم��ني  ���ش��اح��ن��ات  ل�شائقي  اإ���ش��اب��ة 

عرب  واأح��ده��م  العمري،  ح��دود  عرب 

6 اأردن����ي����ني،  ح�����دود ج���اب���ر؛ م��ن��ه��م 

مّت  اأردن��ّي��ة  غ��ري  م��ن جن�شّيات  و10 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م وف���ق ال��ربوت���ك���ل 

امل���ّت���ب���ع، وح���ال���ة مل����اط���ن ق�����ادم م��ن 

ف�����ن�����ادق احل���ج���ر  اأح�������د  اخل��������ارج يف 

وحالتان  قطر،  دول��ة  من  وحت��دي��دا 

م���ن ج��ن�����ش��ّي��ة ع��رب��ّي��ة ق��ادم��ت��ان اإىل 

االأردن من اليمن.

���ش��ف��اء  5 ح������االت  ���ل���ت  ���جِّ ����شُ ك���م���ا 

ت�زعت كما يلي: حالة يف م�شت�شفى 

االأمري حمزة، وحالتان يف م�شت�شفى 

امل��ل��ك امل���ؤ���ّش�����س ع��ب��د اهلل اجل��ام��ع��ي، 

علياء. امللكة  م�شت�شفى  وحالتان يف 

 3414 اإج��راء  اإىل  امل�جز  واأ�شار 

اإج��م��ايل  لي�شبح  خم���ربّي���اً،  ف��ح�����ش��اً 

منذ  اأجريت  التي  الفح��شات  عدد 

األفا   213 االآن  وح��ت��ى  ال���ب��اء  ب��دء 

و815 فح�شاً.

االنباط-عمان

���ش��اة  ام�������س  امل�����ش��ل��ني  ج���م����ع  اأدى 

ال��ت��زام  و���ش��ط  اململكة  مب�شاجد  اجل��م��ع��ة 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات واالإج���������راءات االح���رازي���ة 

اق��رت��ه��ا وزارة االوق�����اف وال�����ش���ؤون  ال��ت��ي 

واملقد�شات اال�شامية من خال التباعد 

اجل�شدي .

وق��������ال وزي��������ر االأوق������������اف وال���������ش�����ؤون 

وامل��ق��د���ش��ات االإ���ش��ام��ي��ة ال��دك��ت���ر حممد 

اخل��اي��ل��ة خ����ال خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة ال��ت��ي 

ُي�ْشًرا(  اْل��ُع�����ْش��ِر  َم��َع  “ )اإِنَّ  ع��ن���ان  حملت 

األ��ق��اه��ا م���ن م�����ش��ج��د امل��غ��ف���ر ل���ه ج��ال��ة 

ثراه  اهلل  طيب  ط��ال  بن  احل�شني  امللك 

ال  ظ��روف  بهذه  اإننا  عمان؛  العا�شمة  يف 

وال��ت��ف��اوؤل  االأم���ل  بفقه  نتحلى  اأن  لنا  ب��د 

بامل�شتقبل والثقة باهلل تعاىل، الذي اأمرنا 

به ديننا احلنيف.

�شطر  االأردن  اأن  اخل��اي��ل��ه،  واأ����ش���اف 

ب��ج��ائ��ح��ة ك�����رون����ا ق�����ش��ة جن�����اح، ب��ق��ي��ادة 

ب�اجبها،  قامت  ودول��ة  حكيمة،  ها�شمية 

متفانية،  م�شلحة  وق���ات  اأمنية  واأج��ه��زة 

ب�اجبه  فقام  بامل�ش�ؤولية  اأح�س  وم�اطن 

خري قيام.

اأ�شبح  امل���اط��ن  ال��ت��زام  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ر�شالة  ذل��ك  ويف  االأردين،  لل�شارع  ه���ي��ة 

باأن لدينا ق�ة ق�ية باإمكانها م�اجهة اأي 

عدو، واالنت�شار يف اأية معركة، م�ؤكدا اأن 

م�ش�ؤوليتنا الي�م هي املحافظة على بي�ت 

اهلل تعاىل طاهرة نقية حتى تبقى اأب�ابها 

اأمام امل�شلني، واأن نعطي �ش�رة  مفت�حة 

م�شرقة عن ديننا احلنيف وعن امل�شلمني.

بالدعاء  االأوق��اف خطبته  وختم وزي��ر 

ل��ع��م���م امل�����ش��ل��م��ني ب����اأن ي��غ��ف��ر اهلل ت��ع��اىل 

جالة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  يحفظ  واأن  ل��ه��م، 

�شم�  عهده  وويل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك 

االأم������ري احل�����ش��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

ب��ذل��ه��ا ن�شامى  ال��ت��ي  ب��اجل��ه���د  وي���ب���ارك 

ق�اتنا امل�شلحة االأردنية-اجلي�س العربي، 

التي  اجله�د  وكذلك  االأمنية  واالأج��ه��زة 

مل�اجهة  وغريها  الطبية  الك�ادر  بذلتها 

الق�ات  وباء ك�رونا. وقال �شماحة مفتي 

ماجد  الدكت�ر  العميد  االأردنية  امل�شلحة 

امل��ع��رك��ة م��ا زال����ت قائمة  ال���دراو����ش���ة، ان 

باأ�شهل  وال��ذي مي�ت  مع خمل�ق �شعيف 

نعمة  ه�  بنا  مر  ما  وان  النظافة  و�شائل 

وف��ي��ه ح��ك��م��ة ل��ك��ي ي��زي��ل ب��ع�����س ال���ع���ادات 

االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ش��ي��ئ��ة، وال���ت���ي ك���ان���ت يف 

افراحنا واتراحنا.

ال�شهيد  م�شجد  م��ن  خطبته  يف  ودع���ا 

امل���ل���ك امل����ؤ����ش�������س ع���ب���داهلل ب���ن احل�����ش��ني، 

ال�شحية  ال���ق��اي��ة  ب��شائل  االل��ت��زام  اىل 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال��ت���ج��ي��ه��ات ح��ف��اظ��ا على 

ال��ن��ف�����س ال��ب�����ش��ري��ة وه�����ي م����ن م��ق��ا���ش��د 

ال�شريعة، والنها دين وطاعة ل�يل االمر 

وطاعته بهذه احلرب واجبه .

وقال املفتي الدكت�ر اأحمد احلرا�شي�س، 

خ���ال خطبة اجل��م��ع��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا من 

البلد  و�شط  مبنطقة  احل�شيني  امل�شجد 

اأن االأردن كان من�ذجا  بالعا�شمة عمان؛ 

مل�اجهة جائحة ك�رونا من حيث التعامل 

والت�شدي لها بت�جيهات ومتابعة مبا�شرة 

م��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، فكان 

وقيادته  �شعبه  بهمة  ق���ي��ة  دول���ة  االأردن 

واملدنية، حيث  االأمنية  واأجهزته  وجي�شه 

قام  منهم  فكل  بامل�ش�ؤولية  اجلميع  اأح�س 

قبل  القل�ب  مبيادين  قيام  خري  ب�اجبه 

ال�ش�ارع، وبثت االأمن والطماأنينة ب�شم�خ 

فكان  ملراميه  ح��دود  وال  ملعانيه،  نهاية  ال 

�شفاً  املحنة  بهذه  مك�ناته  بكافة  ال�طن 

ال��ذي اجتاح  مل�اجهة ه��ذا اخلطر  واح��داً 

ال��ع��امل لي�شكل اإجن���ازا ج��دي��داً ومن���ذج��ا 

م�شرفا يبنى عليه، وها نحن نقطف ثمار 

اجله�د باإعادة فتح بي�ت اهلل.

ال�شهيد  اأم���ام وم����ؤذن م�شجد  وو���ش��ف 

امللك امل�ؤ�ش�س عبداهلل بن احل�شني ال�شيخ 

ل��ع���دة  ����ش���ع����ره  اإن  ال�������ش���ري���ف،  م���ع���روف 

والذي  ي��شف  ال  امل�شاجد  وفتح  امل�شلني 

التي  اهلل،  بي�ت  انقطاعهم عن  بعد  ج��اء 

ت�شكن لها النف�س والروح والتي يك�ن بها 

ونقاء  �شفاء  بكل  االإلهية  ال��ذات  مناجاة 

وت�شريح النف�س وتهداأ بلقاء االأحبة.

وع���رب م�����ش��ل���ن يف اح��ادي��ث��ه��م ل���ك��ال��ة 

�شعادتهم  ع��ن  )ب����را(  االأردن���ي���ة  االأن���ب���اء 

ب��ال��ق��رار ال�����ش��ادر ع��ن احل��ك���م��ة واملتعلق 

باإعادة فتح امل�شاجد الداء جميع ال�شل�ات 

.

وقال عمار البدوي، ان فرحه و�شروره 

ك���ان ك��ب��ريا ب��ال��ع���دة ل��ل��م�����ش��ج��د، واإق���ام���ة 

�شاة اجلمعة بعد االنقطاع الط�يل عن 

اأداء الفري�شة يف بي�ت اهلل تعاىل، م�شريا 

اىل اأن قلبه كان يت�ش�ق للم�شجد وال�شاة 

ل�شن�ات  امل��ك��ان  ب��ه��ذا  ت��ع��ل��ق  اأن  ب��ع��د  ف��ي��ه 

يف  اال�شتمرار  اإىل  امل�شلني  داعيا  ط�يلة، 

االلتزام باالإجراءات ال�قائية والتعليمات 

املخت�شة حتى ال  اجل��ه��ات  ع��ن  ال�����ش��ادرة 

اإعادة  ت�شطر احلك�مة بالع�دة عن قرار 

فتح امل�����ش��اج��د. م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال امل���اط��ن 

ذيب �شالح، اأن خل� االأردن من االإ�شابات 

بفريو�س ك�رونا، اعاد احلياة اىل امل�شاجد 

انقطاع  بعد  �شيما  وال  لها  ن�شتاق  وال��ت��ي 

ج��اء ل��ظ��روف ا���ش��ط��راري��ة، الف��ت��ا اإىل اأن 

فيها،  ال�شل�ات  الأداء  امل�شاجد  فتح  ع���دة 

تعترب فرحة وعيدا للم�شلمني.

ال�سبت   6/ 6 / 2020



منوعـات
40

وكاالت - �أبوظبي

�رتبطت �حلدود يف �أذهاننا باالحتياطات 

وكامري�ت  و�حلو�جز،  و�الأ�سو�ر،  �الأمنية، 

�عتدنا  �لتي  �الأم��ور  �ملر�قبة، وغريها من 

على روؤيتها خالل �سفرنا بر�ً من دولة �إىل 

�أّن هذه �ل�سورة هي  �أخرى، حتى �عتقدنا 

�ل�سورة �لطبيعية للحدود، �أما �سو�ها فهو 

�سرب من �خليال، �أو �أمر غريب ال ميكن 

ح��دوث��ه، لكن ه��ن��اك �ل��ع��دي��د م��ن �حل��دود 

يف �ل���ع���امل غ��ري��ب��ة، وب�����س��ي��ط��ة، وم��ت��ن��وع��ة 

�الأ�سكال.

�لغريبة«  �حل���دود  »�أط��ل�����س  كتاب  يوفر 

زور�ن  �ل�سربي  للموؤلف  كولينز،  د�ر  من 

ن��ي��ك��ول��ي��ت�����س، خ��ال���س��ة م��ث��رية ل����»�حل���دود 

�ملثرية«،  و�لف�سول و�جلغر�فية  و�الأقاليم 

�ملنا�سب  �لكتاب يف �لوقت  ياأتي هذ�  ورمبا 

ق�سايا  يف  �مل��ت��ز�ي��د  �اله��ت��م��ام  �إىل  بالنظر 

�حلدود �لدولية.

احلدود بني هولندا وبلجيكا

ت��ع��د �حل������دود �ل��ف��ا���س��ل��ة ب���ن ه��ول��ن��د� 

تف�سل  �لتي  �حل���دود  �أغ���رب  م��ن  وبلجيكا 

بن دولتن على م�ستوى �لعامل، ذلك الأن 

ما يف�سل بينهما هو خط لي�س �إال، ويوجد 

هذ� �حلد يف بلدة باريل �ملختلطة ب�سقيها 

�لبلجيكي و�لهولندي.

�سو�رع هذه �لبلدة تتوزع بن �لدولتن، 

هولندية  بناية  ب��ه  توجد  ���س��ارع  ك��ل  يعني 

وبناية بلجيكية ويف بع�س �ل�سو�رع يخرتق 

للمدينة  �لتحتية  �لبنى  �حل��دودي  �خل��ط 

ه��ول��ن��دي��اً  م��ن��ه  ج����زء�ً  �مل��ن��زل  نف�س  فتجد 

�سكني؛  جممع  وه��ن��اك  بلجيكياً،  و�الآخ���ر 

ومن  بلجيكي  به  و�لثاين  �الأول  �لطابقان 

�لطابق �لثالث لالأخري هولندي.

�إذ� ول��دت يف تلك  �أن��ك  �أي�ساً  و�لطريف 

جن�سية  �أي  على  �لتقدم  لك  يحق  �ملدينة 

ت���رغ���ب ب��ه��ا ����س���و�ء ك���ان���ت �ل��ه��ول��ن��دي��ة �و 

�لبلجيكية.

احلدود الإ�سكتلندية الإجنليزية

للغاية،  ب�سيطة  ح���دود  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 

�أ�سجار  م��ن  جمموعة  بينها  يف�سل  حيث 

�ل�������س���رو �مل���رت���ف���ع���ة، و�ل���ت���ي ُت��ظ��ه��ر م��وق��ع 

�أو  �ل��ز�ئ��ري��ن  وبا�ستطاعة  ف��ق��ط،  �حل���دود 

�سكان هذه �ملناطق �لعبور من خالل هذه 

ثبوتية،  �أور�ق  باأية  �الهتمام  دون  �حل��دود 

�أو �أور�ق ر�سمية.

احلدود بني الوليات املتحدة وكندا

هي �أطول حدود بن دولتن يف �لعامل، 

وت�ستمل تلك �حلدود على مناطق، ومعابر 

ح��دودي��ة م��ت��ع��ددة ق��ري��ب��ة م��ن �مل���دن �لتي 

يزورها �لنا�س با�ستمر�ر، وباملقابل فهناك 

�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ح��ري�ت، و�ل��غ��اب��ات �لتي 

�جل��زر  م��ن  فالقليل  ���س��يء،  �أي  يحدها  ال 

�ل�����س��غ��رية، و�مل���دن �حل��دودي��ة ُت��ع��د ُملكية 

م�سرتكة، فق�سم منها يقع يف كند� و�الآخر 

يتنقلون  �ملناطق  ه��ذه  و�سكان  �أمريكا،  يف 

ب��ح��ري��ة دون �أي����ة �ع���ت���ب���ار�ت ر���س��م��ي��ة، وال 

يدل  ب�سيط  �أر���س��ي  خ��ط  �إال  هناك  يوجد 

�أو  �أم��ري��ك��ا  على م��ك��ان وق��وف��ك �إن ك��ان يف 

كندا.

احلدود بني الت�سيك واأملانيا والنم�سا

حت���د ه����ذه �ل������دول ب��ع�����س��ه��ا م���ن ك��اف��ة 

�الجت����اه����ات، وت��ل��ت��ق��ي ج��م��ي��ع��ه��ا يف نقطة 

�أحد  �أي  وبا�ستطاعة  �سجرة،  وه��ي  و�ح��دة 

دول��ة  �أي  م��ن  �ل�سجرة  ه��ذه  �إىل  �لو�سول 

�أية �عتبار�ت، وهي  �ل��دول دومنا  من تلك 

من �الأماكن �ل�سياحية �لتي جتذب �ل�سياح 

نتيجة غر�بتها، ولي�س هناك ما مييز دولة 

عن �أخرى �سوى لوحة �سغرية مغروزة يف 

�الأر�س من كل ناحية.

حدود املثلث الذهبي

تلتقي �لدول �الآ�سيوية �لثالث: الو�س، 

وت��اي��الن��د، وم��ي��ن��م��ار ع��ل��ى ���س��ف��اف خليج 

جميلة،  طبيعية  ل��وح��ة  ل��ُت�����س��ك��ل  ���س��غ��ري، 

وهذه �لدول تقع على خليج �سبيه ببحرية 

با�ستطاعة  جزيرة  منت�سفه  ويف  �سغرية، 

�أي �سخ�س �جتيازها دون جهد.

أغرب حدود في العالم بين بلجيكا وهولندا

�النباط - وكاالت

يف بع�س �الأوقات ال ت�سعر بالطاقة �لتي 

�ل��ذي تعمل  �مل��ك��ان  �أول م��رة يف  بها  �سعرت 

يح�سل  �ل���ذي  م��ا  ح���رية؛  وت�سيبك  ف��ي��ه، 

لك؟ وما هذ� �ل�سعور؟ ولكن يجب �أن �أقول 

لك �إن هذ� هو �سعور د�خلي ي�سيبك عندما 

�أن��ت فيه غ��ري منا�سب،  �ل��ذي  �مل��ك��ان  يكون 

�أف�سل  م��ك��ان  و�خ��ت��ي��ار  �لتغيري  م��ن  والب���د 

يجعلك ت�سعر ب�سعور �أف�سل.

�الجتماعي  �لنا�سط  »���س��ي��دت��ي«  �لتقت 

�ل��ع��م��ري«؛  �ل���ذ�ت »ب�����س��ام  و�مل��ه��ت��م بتطوير 

بها؛  �أح�س�ست  لو  عالمات،   10 لنا  ليقدم 

فاعلم �أن وقت �لتغري قد حان.

عالمات تدل على �سرورة تغيري �لعمل

- غياب �لطاقة:

�لتي  �مل��ك��ان  ب��ط��اق��ة  ت�سعر  ت��ع��د  مل  �إذ� 

���س��ع��رت ب��ه��ا يف �ل���ب���د�ي���ة، و�أ���س��ب��ح��ت كلما 

�قتلع  �ملكان  وك��اأن  منه،  تخرج  �إليه  تذهب 

كامل طاقتك.

- عدم �لتطور:

و�لتطوير  �لتاأقلم  منا  يحتاج  مكان  �أي 

ت�سعر  كنت  �إذ�  لكن  ف��ي��ه،  للبقاء  �مل�ستمر 

بعدم �لرغبة يف تعلم �ملزيد عما تقوم به يف 

�ملكان، و�أ�سبحت تنتظر متى ينتهي �لوقت 

بيئة  �إىل  تنتقل  �أن  فيجب  م��ن��ه،  ل��ل��خ��روج 

�أف�سل من ذلك.

- �لت�سادمات مع �الأ�سخا�س �ملوجودين:

م���ن �مل��م��ك��ن �أن ي���ك���ون ك���ل �مل��وج��ودي��ن 

تقبلك  عدم  ب�سبب  لكن  ر�ئعن،  �أ�سخا�ساً 

للد�ئرة �لتي �أنت فيها؛ تبد�أ بال�سعور باأنك 

�البتعاد عنهم، ويكرث  ال تتقبلهم وحت��اول 

بينك وبينهم �جلد�ل.

- �لتقييم �ل�سيء:

يف  �ل�سنوي  �أو  �ل�سهري  تقييمك  ي��ب��د�أ 

ل�»�سيئ«،  ي�سل  �أن  �إىل  بالتدرج،  �نخفا�س 

ف�سلك  يتم  قد  ذل��ك؛  على  ��ستمررت  ول��و 

من �لعمل، فانتقل مبكر�ً قبل �أن ت�سل �إىل 

�أ�سو�أ تقييم.

- كرثة �لتفا�سيل فيما تعمل:

�ملدير،  قبل  �لثقة يف عملك من  فقد�ن 

و�لتدقيق يف كل ما تعمل مهما كان ما تقوم 

به.

- جتاهلك:

يف  �ملقامة  لالجتماعات  دعوتك  تتم  ال 

�لعمل، وت�سبح لديك �سعوبة يف �حل�سول 

على �ملعلومة �ملتعلقة مبكان عملك.

- بيئة �لعمل:

بيئة  �ملخطئ، قد تكون  �أنت  د�ئماً  ل�ست 

يوجد  وال  وحمطمة،  حمفزة  غ��ري  �لعمل 

مما  تعملون،  م��ا  الإجن���اح  �لتعاون  روح  بها 

يقلل �لتناغم فيما بينكم.

- كرثة �ل�سكوى:

�إذ� قابلت �أحد �أ�سدقائك �ملقربن منك، 

وبد�أت ت�سكو من �لعمل بكرثة.

- ال جتد �سيئاً مميز�ً �إال �لر�تب:

يكون �أكرب همك يف �لعمل هو �حل�سول 

على �لر�تب نهاية كل �سهر، وال ترى �سيئاً 

مميز�ً غريه.

- �سعوبة يف �ال�ستيقاظ للعمل:

تبد�أ  �ملنبه �سباحاً،  ت�سمع �سوت  عندما 

بالتذمر لبد�ية يوم �سيئ �آخر.

بها: �لعمل  على  �حر�س  • ن�سيحة 
قبل �أن تنتقل، تاأكد من �أن مكان �لعمل 

�جلديد مالئم لك، و�أن ت�ساأل عن �إمكانية 

�أن تعمل معهم قبل �أن تقدم ��ستقالتك من 

عملك �حلايل، بع�س �الأ�سخا�س ال م�سكلة 

جديد،  عمل  مكان  �إىل  ينتقل  �أن  يف  لديه 

بوجود بيئة منا�سبة لكن بر�تب �أقل؛ الأنه 

�لعمل  خ��الل  �لنف�سية  ل��ل��ر�ح��ة  �أن  ي��وؤم��ن 

ما  وح��ب  �مل�ستمر،  �لتطوير  يف  كبري�ً  دور�ً 

لالنتقال  مز�يا  ع��دة  �أي�ساً  ويوجد  يعمل، 

�إىل مقر عمل جديد، مثل:

- تو�ّسع د�ئرة �لعالقات.

- جتديد �الأهد�ف و�لطموحات.

- جتديد �لروتن �ليومي.

- �الإبد�ع �أكرث.

- �حل�سول على ترقيات ب�سكل �سريع.

- ت�سبح �أكرث متيز�ً.

عالمات تدل على أنك غير مناسب في مكان العمل 
وحان وقت التغيير
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�النباط - وكاالت

ح���ذر م��وؤ���س�����س ���س��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت، 

ب��ي��ل غ��ي��ت�����س، م���ن خ��ط��ر ح�����دوث م��وج��ة 

�مل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جلائحة  ثانية 

�أو م��دى  �أي����ن  ب��ع��د  ي��ع��رف  �ل���ع���امل، ال  يف 

�أن قر�ر �لتخفيف من  �إىل  �سوئها، م�سري� 

�إجر�ء�ت �الإغالق �سالح ذو حدين.

ويف م��ق��اب��ل��ة م����ع ق���ن���اة »����س���ك���اي ن��ي��وز 

�إن ج��ائ��ح��ة  ب���ي���ل غ��ي��ت�����س  ق�����ال  ع���رب���ي���ة«، 

�لوقت  يف  ت�سرب  ز�ل��ت  ما  »كوفيد19-« 

�جلنوبية  �أمريكا  يف  دوال  وب�سدة  �حلا�سر 

و�ل��و���س��ط��ى ورو���س��ي��ا، م�����س��ري� �إىل �أن���ه مت 

ر���س��د ب��ع�����س �ل���ب���وؤر �ل�����س��اخ��ن��ة يف �ل��ق��ارة 

�أفريقيا. �ل�سمر�ء مثل نيجرييا وجنوب 

و�أ����س���اف: »ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �أع���د�د 

�الإ����س���اب���ات ب�����ف��ريو���س ك���ورون���ا �مل�����س��ت��ج��د 

�إال  �حل��ايل،  �لوقت  يف  �أفريقيا  يف  متدنية 

�أنها مر�سحة لالرتفاع«.

ت��خ��ف��ي��ف  ح�������ول  �������س������وؤ�ل  ع����ل����ى  ورد� 

�ل��دول،  �إج���ر�ء�ت �الإغ��الق يف �لعديد من 

�ل�����دول  �أن  �الأم�����ريك�����ي  �مل���ل���ي���اردي���ر  �أك������د 

�ل��ت��ي �ن��خ��ف�����س��ت ف��ي��ه��ا �أع�����د�د �الإ���س��اب��ات 

و�أ����س���رت�ل���ي���ا  ك���ال���ي���اب���ان  بكوفيد19-؛ 

ونيوزيلند� و�سنغافورة، �ستكون قادرة على 

الأنها  نظر�  طبيعية،  �سبه  حياة  ��ستئناف 

�لقليلة  �حل��االت  ر�سد  على  �لقدرة  متلك 

ت�ستجد. �لتي 

�ل�����س��اأم  ح��ال��ة  �إن  ق��ائ��ال  ����س��ت��ط��رد  لكنه 

�ل��ت��ي �أ���س��اب��ت �ل��ن��ا���س يف �ل����دول �الأخ���رى 

�سيكونون  �الإغ�����الق،  ف���رتة  ط���ول  ن��ت��ي��ج��ة 

عر�سة لتز�يد �الإ�سابات.

وت���اب���ع ق���ائ���ال: »�الإغ��������الق ب��ح��د ذ�ت���ه 

ويجعلنا  ك��ب��ري�  �ق��ت�����س��ادي��ا  ���س��رر�  ي�سبب 

�ل�سعب  ومن  للقاح.  ُملحة  بحاجة  ن�سعر 

جد� �تخاذ قر�ر بفتح �القت�ساد و�ملخاطرة 

�سحيح.  و�لعك�س  باملر�س  �ملزيد  باإ�سابة 

فالقر�ر �سعب وموؤمل يف �حلالتن«.

�النباط - وكاالت

ب�سبب  �ملنزيل  �حلجر  فرتة  لطول  نتيجة 

غري  �لنوم  مو�عيد  �أ�سبحت  كورونا  فريو�س 

يف  و�لبنات  لل�سباب  بالن�سبة  خا�سة  منتظمة 

عنو�ن  متاأخر�ً  �لنوم  وياأتي  �ملر�هقة  مرحلة 

�مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة يف ظ���ل ع���دم وج����ود روت���ن 

�ليومية. معن للحياة 

�ل��ف��ت��ي��ات يف مرحلة  ح���ذرت در����س��ة ط��ب��ي��ة 

ليلة،  كل  طويلة  ل�ساعات  �ل�سهر  من  �ملر�هقة 

زي��ادة  منها  ع��دة  ملخاطر  يعر�سهن  ذل��ك  الأن 

�ل����وزن م��ع زي����ادة ف��ر���س �الإ���س��اب��ة ب��اأم��ر����س 

�لقلب و�الأوعية �لدموية يف �مل�ستقبل.

�لنوم �ملتاأخر يزيد من حميط �خل�سر

م�������س���ت�������س���ف���ى  يف  �ل������ب������اح������ث������ون  و�أك���������������د 

�أنه  �الأمريكية،  بو�سطن  يف  »ما�سات�سو�ست�س« 

�أك��رب  ت��د�ع��ي��ات  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن  �ملحتمل  م��ن 

ع��ل��ى ���س��ح��ة �ل���ف���ت���ي���ات، م���ع �رت����ف����اع خم��اط��ر 

م�����س��اك��ل �ل��ق��ل��ب و�الأوع����ي����ة �ل��دم��وي��ة - مثل 

�أم�����ر�������س �ل���ق���ل���ب و�ل�������س���ك���ري - ع���ن���د �ل���ن���وم 

م�سابه  �جت��اه  يظهر  مل  �ملقابل  ويف  م��ت��اأخ��ر�ً، 

فريق  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  لل�سباب،  بالن�سبة 

�لبحث �أكد �أن ذلك قد يكون؛ الأن عدد �الأوالد 

ا جًد�. يف �لدر��سة كان منخف�سً

�ل��الت��ي  �مل���ر�ه���ق���ات  �أن  �ل���ب���اح���ث���ون  وج����د 

�لفر��س يف وقت متاأخر،  �إىل  �لذهاب  يف�سلن 

ك���ان حم��ي��ط �خل�����س��ر ل��دي��ه��ن �أع��ل��ى وت��ر���س��ب 

�أك���رب، خا�سة  �ل��ده��ون يف �ل��ب��ط��ن )�ل�����س��م��ن��ة( 

كافية  ن���وم  ���س��اع��ات  ع��ل��ى  يح�سلن  ال  ع��ن��دم��ا 

ح�سب موقع م�سر�وي.

طرق تنظيم النوم

و�����س����ع روت������ن ل���ي���ل���ي ل���ال����س���رتخ���اء م��ث��ل 

حمام  �أخ��ذ  �أو  هادئة،  مو�سيقى  �إىل  �ال�ستماع 

د�فئ.

تغيري موعد �لّنوم بالّتدريج: عند �لّرغبة 

�الأمر  هذ�  يحدث  فلن  �لّنوم  موعد  تغيري  يف 

بالّتدريج  يحدث  �أن  يجب  بل  وليلة،  يوم  بن 

مبعدل خم�س ع�سرة دقيقة كل يوم.

��ب��اح: ي�����س��اع��د  �ال���س��ت��ف��ادة م���ن ���س��وء �ل�����سّ

��وء ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �ل�����ّس��اع��ة �ل��ب��ي��ول��وج��ّي��ة  �ل�����سّ

ب��دء  ع��ل��ى  وي�����س��اع��ده  �جل�����س��م  وي��ن��ّب��ه  للج�سم 

�ل�ّستائر  بفتح  ين�سح  ول��ه��ذ�  بن�ساط،  �ل��ي��وم 

�سباحاََ.

: ُي��ن�����س��ح  ����س��ت��ع��م��ال �إ�����س����اءة خ��اف��ت��ة ل���ي���اَلَ

يف  خافتة  باإ�ساءة  �لقوّية  �الإ���س��اءة  با�ستبد�ل 

كافية، مما  ب��ف��رتة  �ل��ّن��وم  م��وع��د  وق��ب��ل  �مل�ساء 

بتجّنب  ح  وين�سّ ب�سرعة،  �ل��ّن��وم  على  ي�ساعد 

�سوء  منها  ينبعث  �لتي  �الإلكرتونّية  �الأجهزة 

�أزرق

تنظيم  ي�ساعد  �ل��ّط��ع��ام:  م��و�ع��ي��د  تنظيم 

���اع���ة  م����و�ع����ي����د �ل����ّط����ع����ام ع���ل���ى ت���ن���ظ���ي���م �ل�������سّ

�المتناع  يجب  ل��ذل��ك  للج�سم؛  �لبيولوجّية 

متاأخر  وقت  يف  كبرية  طعام  وجبة  تناول  عن 

�ل��ك��ب��د  ���ط  ي���ن�������سّ ق����د  ذل�����ك  �ل���ل���ي���ل؛ الأن  م����ن 

و�ل��ب��ن��ك��ري��ا���س مم���ا ي��خ��ل ب��ت��ن��ظ��ي��م �ل�����ّس��اع��ة 

�لبيولوجّية، لذلك ُين�سح بتناول وجبة ع�ساء 

خفيفة قبل موعد �لّنوم ب�ساعتن.

 غيتس يحذر من موجة ثانية 
لكوفيد-19

النوم المتأخر يعرضك لهذه المخاطر



االنباط-وكاالت

قالت وزارة الطاقة الرو�سية اإن م�ؤمتراً 

ب��ال��ف��ي��دي��� مل��ج��م���ع��ة م����ن ك���ب���ار م��ن��ت��ج��ي 

اليوم  ب�أوبك+، �سُيعقد  النفط، فيم� يعرف 

ال�سبت.

ب���أوب��ك+  م�سدر  اأب��ل��غ  منف�سل،  وب�سكل 

رويرتز اأن موؤمتر اأوبك من املقرر اأن يبداأ 

ب��ت��وق��ي��ت فيين�  ال��ث���ن��ي��ة ظ��ه��را  ال�����س���ع��ة  يف 

ال�سبت  ي���وم  ج��ري��ن��ت�����ش(  ب��ت��وق��ي��ت   1200(

يف  الإنرتنت  عرب  لأوب��ك+  اجتم�ع  ويعقبه 

ال�س�عة الرابعة ظهراً.

اإذ  اأ�سع�ر النفط اليوم اجلمعة  وارتفعت 

اجتم�ع  م��ن  م��وؤ���س��رات  املتع�ملون  يرتقب 

ق���د ُي��ع��ق��د م��ط��ل��ع الأ����س���ب���وع ال���ق����دم حيث 

�سين�ق�ش منتجون كب�ر للنفط م� اإذا ك�نوا 

للإنت�ج. قي��سية  �سيمددون تخفي�س�ت 

 27 برنت  خل�م  الآجلة  العقود  و�سعدت 

دولر   40.26 اإىل   %0.7 يع�دل  م�  اأو  �سنت� 

بت�قيت   0620 ال�����س���ع��ة  ب��ح��ل��ول  للربميل 

الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  ارت��ف��ع��ت  بينم�  جرينت�ش، 

 17 الو�سيط الأمريكي  خل�م غرب تك�س��ش 

دولر   37.58 اإىل   %0.5 يع�دل  م�  اأو  �سنت� 

للربميل.

ب���داي���ة  م���ن���ذ   %14 ن���ح���و  ب����رن����ت  ورب�������ح 

الأ���س��ب��وع اجل����ري، بينم� ارت��ف��ع خ���م غرب 

ل��ي�����س��ب��ح   ،%6 ق���راب���ة  ال��و���س��ي��ط  ت��ك�����س������ش 

اخل�م�ن

مك��سب  حتقيق  م�س�ر  على  القي��سي�ن 

للأ�سبوع ال�س�د�ش. وك�ن الرتف�ع ن�بع�ً من 

على  موؤ�سرات  ظل  يف  للإنت�ج  تخفي�س�ت 

حت�سن الطلب على الوقود مع بدء دول يف 

تخفيف اإجراءات العزل الع�م التي ُفر�ست 

ملنع انت�س�ر فريو�ش كورون� امل�ستجد.

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  ام�ش  النفط،  اأ�سع�ر  ارتفعت 

دول  اأن  ت�أكيد  مت  بعدم�  ملحوظ  ب�سكل 

جمم�عة “اأوبك+” �ستعقد اجتم�ع� غدا 

الإنت�ج  تخفي�س�ت  متديد  م�س�ألة  لبحث 

برميل  م��ل��ي��ون   9.7 وال��ب���ل��غ��ة  احل���ل��ي��ة، 

ي�ميا.

“بلومربغ”،  م��وق��ع  ل��ب��ي���ن���ت  ووف���ق���� 

ف��ق��د ج���رى ت����داول ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خل���م 

دولرا   41 م�������س���ت���وى  ف������وق  “برنت” 
ال�س�عة  بحلول  اخل���م،  و�سجل  للربميل، 

دولر   41.03 غرينيت�ش،  بتوقيت   12:50

�سعر  عن   %2.6 ن�سبته  ب�رتف�ع  للربميل، 

ال�س�بق. الإغلق 

ل��ل��خ���م  الآج����ل����ة  ال���ع���ق���ود  زادت  ف��ي��م��� 

اإىل   %1.92 بن�سبة  اخل��ف��ي��ف  الأم��ري��ك��ي 

38.13 دولر للربميل.

امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  و�ستجتمع 

بينهم  م���ن  وح��ل��ف���ء  “اأوبك”  ل��ل��ب��رتول 

رو����س���ي����، ف��ي��م��� ي���ع���رف ب��������س���م جم��م��وع��ة 

متديد  لبحث  ال�����س��ب��ت  ي���وم  “اأوبك+”، 
النفط  ���س��وق  وو���س��ع  الإن��ت���ج  تخفي�س�ت 

الع�ملية.

من  وه��م���  ورو���س��ي���،  ال�سعودية  وت��ري��د 

متديد  ال��ع���مل،  يف  ال��ن��ف��ط  منتجي  اأك���رب 

مليون   9.7 ق��دره���  ل��لإن��ت���ج  تخفي�س�ت 

برميل يومي� ل�سهر اآخر.

اإن  م��وي���،  اإدوارد  الأ���س��واق  وق���ل خبري 

تتجه للرتف�ع الأ�سبوعي  النفط  “اأ�سع�ر 
ينظر  اإذ  تنح�سر  املك��سب  لكن  ال�س�د�ش 

امل��ت��ع���م��ل��ون اإىل اح��ت��م���ل ال���ت���زام ال��ع��راق 

الك�مل بخف�ش الإمدادات بعني ال�سك«.

فر�سة  ت��ك��ون  ق��د  “هذه  اأن  واأ����س����ف، 

اخلف�ش  اتف�ق  متديد  من  يتمكنوا  لكي 

مل����دة ث���لث���ة اأ����س���ه���ر، ل��ك��ن امل��ت��ع���م��ل��ني يف 

ال��ط���ق��ة ي��ت�����س��ك��ك��ون ل��ل��غ���ي��ة ح��ي���ل ب��ق���ء 

اللتزام مرتفع� بعد يوليو«.

االنباط-وكاالت

ت����راج����ع����ت اأ�����س����ع�����ر ال�����ذه�����ب، ام�������ش 

اجلمعة، قبيل تقرير مهم للوظ�ئف يف 

الولي�ت املتحدة، وتتجه الأ�سع�ر �سوب 

على  اأ�سبوعي  انخف��ش  ث�لث  ت�سجيل 

الت�ايل.

الفورية  املع�ملت  يف  الذهب  وهبط 

دولر   1708.07 اإىل   %0.2 ب��ن�����س��ب��ة 

 07:00 ال�������س����ع���ة  ب���ح���ل���ول  ل���لأون�������س���ة، 

غرينيت�ش. بتوقيت 

ال���ع���ق���ود  ال������ذه������ب يف  ن�������زل  ب���ي���ن���م���� 

اإىل   %0.9 ب��ن�����س��ب��ة  الآج���ل���ة  الأم��ري��ك��ي��ة 

1711.80 دولر للأون�سة.

1% منذ  وتراجع املعدن الأ�سفر نحو 

ويتجه �سوب  اجل����ري،  الأ���س��ب��وع  ب��داي��ة 

الأ���س��ب��وع  منذ  انخف��ش  اأك���رب  ت�سجيل 

املنتهي يف اأول م�يو.

اإن  موي�،  اإدوارد  الأ�سواق  وق�ل خبري 

بعد  ل�سغط  تتعر�ش  الذهب  “اأ�سع�ر 
ارتف�ع ل�سوق الأ�سهم«.

بي�ن�ت  ح�لي�  امل�ستثمرون  وي��رتق��ب 

الزراعية  غ��ري  القط�ع�ت  يف  الوظ�ئف 

الأمريكية املقرر �سدوره� اليوم.

وم����ن امل��ت��وق��ع ان��خ��ف������ش ال��وظ���ئ��ف 

ب����واق����ع ث��م���ن��ي��ة م���لي���ني ب���ع���د ه��ب��وط 

اأبريل  يف  مليون   20.537 ق��دره  قي��سي 

امل��سي وفق� مل�سح اأجرته “رويرتز«.

الأخرى،  النفي�سة  للمع�دن  وب�لن�سبة 

 1942.46 اإىل   %0.5 ال��ب��لدي��وم  ارت��ف��ع 

دولر للأون�سة، و�سعد البلتني بن�سبة 

0.2% اإىل 838.49 دولر للأون�سة.

 االنباط-وكاالت

اأ����س����ف الق��ت�����س���د الأم����ريك����ي ع���ددا 

م��ن ال��وظ���ئ��ف اجل��دي��دة ب���ل��ق��ط���ع غري 

�سهر  خ��لل  املتوقع  غ��ري  على  ال��زراع��ي 

اأي�ر/م�يو.

وا���س��ت��ع���د الق��ت�����س���د الأك����رب ب���ل��ع���مل 

م��ل��ي��ون   2.509 مب���ق���دار  وظ����ئ���ف  ع����دد 

وظ��ي��ف��ة، ع��ل��ى خ����لف ال��ت��وق��ع���ت ال��ت��ي 

وظيفة،  مليون   7.750 فقد  اإىل  اأ���س���رت 

ب��ف�����س��ل ت��خ��ف��ي��ف احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة 

القيود املرتبطة بفريو�ش كورون�.

ال�س�بقة  القراءة  من  اأف�سل  اأنه�  كم� 

املعدلة اإىل فقد 20.687 مليون من فقد 

اأ�سواأ  20.537 مليون وظيفة، والتي تعد 

وترية لفقد الوظ�ئف منذ بداية جتميع 

تلك البي�ن�ت ع�م 1939.

الأم���ريك���ي���ة يف  ال��ع��م��ل  وزارة  وق����ل���ت 

البط�لة  معدل  اإن  اجلمعة  اليوم  تقرير 

يف ال�����ولي������ت امل���ت���ح���دة ان��خ��ف�����ش ع��ل��ى 

ت�سريح  واإن  اأي����ر  م���ي��و  امل��ت��وق��ع يف  غ��ري 

امل��وظ��ف��ني ان��ح�����س��ر، وي��ك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر 

ال��رتاج��ع  اأن  اأح���دث م��وؤ���س��رات على  ع��ن 

الق����ت���������س�����دي ال����ن�����ج����م ع�����ن ج����ئ���ح���ة 

كوفيد-19 بلغ الق�ع.

واأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ال��وظ���ئ��ف ال�����س��ه��ري 

ل������وزارة ال��ع��م��ل ال����ذي ي��ح��ظ��ى مب��ت���ب��ع��ة 

اأن م��ع��دل ال��ب��ط���ل��ة ت��راج��ع اإىل  وث��ي��ق��ة 

يف   %14.7 م���ن  امل������س��ي  ال�����س��ه��ر   %13.3

اأبريل. وارتفعت الوظ�ئف يف القط�ع�ت 

 2.509 املتحدة  ب�لولي�ت  الزراعية  غري 

قدره  قي��سي  تراجع  بعد  مليون وظيفة 

20.687 مليون يف اأبريل.

وك�������ن خ������رباء اق���ت�������س����د ا���س��ت��ط��ل��ع��ت 

معدل  يقفز  اأن  توقعوا  اآراءه���م  روي��رتز 

م��ن  م�����ي����و  يف   %19.8 اإىل  ال���ب���ط����ل���ة 

اأن  اأب��ري��ل. وك���ن م��ن امل��ت��وق��ع  14.7% يف 

القط�ع�ت  يف  ال��وظ���ئ��ف  ع��دد  ينخف�ش 

غ��ري ال��زراع��ي��ة يف م���ي��و مب��ق��دار ثم�نية 

مليني وظيفة.

كبري  ب�سكل  الوظ�ئف  �سوق  وتع�فت 

ا�ست�أنفت  اإذ  م�يو  من  الأول  الن�سف  يف 

ال�سرك�ت ن�س�طه� بعد اإغلق يف منت�سف 

كما  ك��وف��ي��د-19.  انت�س�ر  لإب��ط���ء  م���ر���ش 

الت�سنيع  امل�ستهلكني وقط�ع�  ت�سهد ثقة 

واخل���دم����ت ا���س��ت��ق��رارا ع��ل��ى ال��رغ��م من 

اأن���ه���م ع��ن��د م�����س��ت��وى م��ن��خ��ف�����ش، وه��ي 

موؤ�سرات على اأن الأ�سواأ قد انتهى

االقت�صادي
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  روسيا: اجتماع أوبك+ سيعقد اليوم

 مزيج »برنت« يصعد بنحو 3% ويتخطى مستوى 41 دوالرا للبرميل

 أسعار الذهب تواصل االنخفاض

االقتصاد األميركي يضيف 2.5 مليون وظيفة جديدة في مايو

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

 العراق يجدد التزامه »الكامل« 
باتفاق خفض اإلنتاج النفطي

االنباط-وكاالت

ام�ش  العراقية،  النفط  وزارة  ج��ددت 

ب���ت��ف���ق  “الك�مل”  ال��ت��زام��ه���  اجل��م��ع��ة، 

خف�ش الإنت�ج، الذي اأقر من قبل الدول 

املنتجة للنفط “اأوبك+«.

ع��سم  ال����وزارة  ب��سم  املتحدث  وق����ل 

جه�د يف بي�ن �سحفي اإن “العراق يوؤمن 

ب�لعمل بروح الفريق الواحد مع املنتجني 

الآخرين لتحقيق هدف اإع�دة ال�ستقرار 

والتوازن للأ�سواق النفطية الع�ملية«.

القت�س�دية  الظروف  “رغم  واأ�س�ف 

وامل����ل���ي���ة ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ع���راق اإل اأن���ه 

لإمي���ن��ه  ب���لت��ف���ق،  ب���لل��ت��زام  متم�سك 

من  املنتجني  جميع  ت�س�من  ب�����س��رورة 

للنفط  امل�������س���درة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  دول 

اأوب����ك اأو م��ن خ���رج��ه��� م��ن اأج����ل اإن��ق���ذ 

ال�سوق النفطية واإيج�د احللول الن�جعة 

لل�سوق  وال��ت��وازن  ال�ستقرار  تعيد  التي 

النفطية«.

ك���ن  “العراق  اأن  اإىل  ج��ه���د  واأ����س����ر 

ال��داع��م��ني جلميع  م��ق��دم��ة  زال يف  وم���� 

التف�ق�ت التي تعيد ال�ستقرار والتوازن 

النفط،  اأ�سع�ر  وتدعم  النفطية  لل�سوق 

وع��ل��ى اجل��م��ي��ع الن��ت��ب���ه والإ�����س�����رة اإىل 

العراق  به�  ق���م  التي  الت�سحي�ت  حجم 

خ���لل ال��ف��رتة ال�����س���ب��ق��ة اأو احل���ل��ي��ة يف 

ه��ذا الإط�����ر واأخ���ذ ذل��ك بنظر العتب�ر 

وعدم جت�هله، حيث مل ي�سع العراق اإىل 

اأو يتخذ  الإخ��لل يوم� بتلك التف�ق�ت 

موقف� اأح�دي�«.

جيدة  ن�سبة  حقق  “العراق  اأن  وت�بع 

م���ن الل����ت����زام خ����لل ���س��ه��ر م����ي���و على 

الرغم من الظروف القت�س�دية وامل�لية 

والفنية  التع�قدية  والتعقيدات  ال�سعبة 

وامل�لية واللتزام�ت مع ال�سرك�ت الع�ملية 

وم�  النفطية  احلقول  لتطوير  املق�ولة 

من��سب  وزم���ن  وق���ت  م��ن  ذل���ك  يتطلبه 

للتف�و�ش واحلوار«.

واأكد اأن “ذلك تزامن اأي�س� مع ظروف 

ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة يف ال�����س��ه��ر امل��ن�����س��رم 

وت�أجيل احلوار مع اأقليم كرد�ست�ن حول 

والإق��ل��ي��م  امل��رك��ز  ب��ني  الع�لقة  الق�س�ي� 

والذي ت�سبب يف تلكوؤ الإقليم يف اللتزام 

الإنت�ج،  من    % 23 اخلف�ش  ن�سبة  بتنفيذ 

�سمن  العراق  التزام  ن�سبة  اأثرعلى  مم� 

التف�ق ب�سكل ع�م لل�سهر املذكور«.

م�ستمرة  “الت�س�لت  اأن  جه�د  واأك��د 

م���ع رئ��ي�����ش ال�������دورة احل����ل���ي���ة والأم�����ني 

النفط  وزراء  من  وع��دد  للمنظمة  الع�م 

والط�قة الأع�س�ء لبحث تطورات ال�سوق 

العراق  ال��ت��زام  على  والت�أكيد  النفطية، 

الك�مل ب�لتف�ق اإىل ج�نب الدول املنتجة 

الأخرى«.

وحول ارتف�ع اأ�سع�ر النفط ق�ل جه�د 

الن���ت����ج   خ��ف�����ش  ات���ف����ق  “موؤ�سرات  اإن 

وم��وؤث��رة  اإيج�بية  ك���ن��ت  امل������س��ي  لل�سهر 

ظ��روف  رغ��م  النفط  اأ���س��ع���ر  على  ن�سبي� 

ج���ئ��ح��ة ك����ورون����� ف��ق��د ���س���ه��م الت���ف����ق 

اإىل فوق م�ستوى  ب�رتف�ع �سعر الربميل 

اإىل  انخف�ش  قد  ك���ن  بعدم�  دولرا،   40

�س�هم  التف�ق  اأن  عن  ف�سل  دولرا،   20

يف امت�س��ش جزء من الف�ئ�ش النفطي 

ب�لأ�سواق الع�ملية«.

االنباط-وكاالت

امل�سري تراجعه موؤخرا،  وا�سل اجلنيه 

وبلغ، اأدنى م�ستوى يف 7 اأ�سهر عند 16.23 

ل���ل���دولر، ه���و خ���م�����ش اأي������م ه��ب��وط��ه على 

التوايل، بعد �سهرين من تداوله دون تغري 

تقريب�.

وان���خ���ف�������ش اجل���ن���ي���ه امل���������س����ري، ال����ذي 

وق��ت لح��ق من  بع�ش خ�س�ئره يف  ع��و���ش 

العملة  مق�بل  ب�ملئة   2.2 ال��ت��داول،  جل�سة 

اأكرب  وهو  الأ�سبوع،  بداية  منذ  الأمريكية 

نزول اأ�سبوعي منذ م�ر�ش 2017.

وت���ث���ور ت�������س����وؤلت ع����دة ب�������س����أن اأ���س��ب���ب 

ت���راج���ع ال��ع��م��ل��ة امل�����س��ري��ة مي��ك��ن اإج���م����ل 

الأ�سواق  اأ�سول  له  تتعر�ش  فيم�  اإج�ب�ته� 

الن��سئة حول الع�مل من �سغوط، اإذ تخلى 

خم�طرة  الأك��ر  الأ�سول  عن  امل�ستثمرون 

تداعي�ت ج�ئحة فريو�ش  اجت�حت  اأن  بعد 

كورون� الأ�سواق الع�ملية.

كم� اأ���س��ر ال��ف��ريو���ش  ببع�ش م��ن اأك��رب 

ال�سهور  مل�����س��ر يف  الأج��ن��ب��ي  ال��ن��ق��د  م����وارد 

الثلثة الأخرية، وبخ��سة ال�سي�حة، التي 

املحلي  ال��ن���جت  م��ن  ب�ملئة   5 ح���وايل  ت�سكل 

الإج����م�����يل، وال��ت��ح��وي��لت م���ن امل�����س��ري��ني 

ال��ع���م��ل��ني يف اخل������رج. وت�����س��ب��ب��ت اأي�����س��� يف 

اأ���س��واق  م��ن  الأجنبي  للنقد  ن��زوح  عملي�ت 

الدين املحلية، وفق م� نقلت “رويرتز«.

ومل تنخف�ش العملة امل�سرية اإل ب�سكل 

هذا  ويتن�ق�ش  ال��ع���م.  ب��داي��ة  منذ  طفيف 

ب�سكل كبري مع عملت اأ�سواق ن��سئة اأخرى 

الربازيلي  الري�ل  ن��زل  اإذ  ب���لأزم��ة،  ت�أثرت 

بحوايل 20 ب�ملئة يف 2020.

امل��سي  ال�سهر  التخطيط  وزيرة  وق�لت 

�سي�س�عد  الئ��ت��م���ين  ال���س��ت��ع��داد  ات��ف���ق  اإن 

من  هيكلية  اإ�سلح�ت  تطبيق  على  م�سر 

اأم���م  ال��ع��وائ��ق  اإزال���ة  على  امل�س�عدة  �س�أنه� 

العمل اخل��ش.

ال�سهر  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  وواف���ق 

امل��سي على حزمة بقيمة 2.77 ملي�ر دولر 

بهدف  ال�سريع  للتمويل  اأدات���ه  خ��لل  م��ن 

ميزان  فجوة  تقلي�ش  على  م�سر  م�س�عدة 

مدفوع�ته�.

  لماذا تراجع الجنيه المصري أمام الدوالر؟

ال�سبت  2020/06/6

اأ�سبح يف نظرن� والع�مل ب�نه دوله  اأي �سكل من الأ�سك�ل يف وطنن� الذي   مل يعد مقبول يف 

عظمى يف ادارته بقي�دة جللة �سيدن� امللك عبد اهلل الث�ين املعظم   يف مواجهة اأزمة الكورون� اأن 

يبقى يخرج علين� هن� وهن�ك  من ي�سو�سون وي�سيئون ويتحدث البع�ش ب��سم اخرين دون اأن يذكر 

اإىل  موؤ�س�سه  وينجز وحول  يعمل  اإىل من  اح�ديث  بي�ن�ت م�سيئه.و  وين�سرون  ا�سمه  �سخ�ش  اأي 

ق�سة جن�ح ول يعقل هذه الت�سرف�ت التي ت�سئء للوطن وموؤ�س�س�ت وا�سخ��ش  و  كم� يبدو اأنه�  

تتحرك وحتر�ش من بع�ش ط�معني يف موقع اأو ط�معني يف العوده اىل موقع حولوه يف وقتهم 

اإىل مزرعه للم�س�لح ال�سخ�سيه  واملن�طقيه واجلهويه وهذه النواعق مت�ر�ش البتزاز  والعمل 

جله�ت خ�رجيه وبلغت نف�سه� لل�سيط�ن    واأجهزة الدوله مدعوه ملت�بعة مثل هوؤلء واح�لتهم 

والقليميه  واجلهويه  املن�طقيه  مف�هيم  اإىل  يوؤ�س�ش  البع�ش  به  يقومون  م�  لأن  ف��ورا  للق�س�ء 

مهني  اع��لم غري  واىل    الجتم�عي  التوا�سل  لقنوات  ال�سئء  وال�ستخدام  والب��ت��زاز  وال�سلليه 

والنظر بعني امل�س�لح ال�سخ�سيه والنتق�م والتخريب  والتحري�ش دون النظر اإىل م�سلحة وطن 

وموؤ�س�س�ته و�سمعة موؤ�س�س�ت  ويف راأيي

اول( بعد عودة احلي�ه بعد اأزمة الكورون� واثبت الأردن قوه وانه قوي فل ينفع اإل العتم�د 

على الكف�ءات والتي اأجنزت وتنجز  

اإل حرب  ينفع  وان��ه قوي فل  الأردن قوه  واثبت  الكورون�  اأزم��ة  بعد  ع��ودة احلي�ه  ث�ني�(بعد 

بل هواده على كل من يتمرت�ش وراء دعم فلن لأنه م�سوؤوؤل كبري اأو ك�ن م�سوؤوؤل كبريا اأو الو 

متنفذين   واملن�طقيه واجلهويه والقليميه وال�سلليه 

اإل حرب  ينفع  وان��ه قوي فل  الأردن قوه  واثبت  الكورون�  اأزم��ة  بعد  ع��ودة احلي�ه  ث�لث�(بعد 

والت�سويه  وال���س���ءات  للتحري�ش  الجتم�عي  التوا�سل  قنوات  ي�ستخدمون  من  على  ه��واده  بل 

والت�سوي�ش على اخرين عرب م� ي�سمى بي�ن�ت وتوزيعه� عرب قنوات التوا�سل الجتم�عي وخ��سة 

الوت�ش اب او يف اليوتيوب واح�لتهم للق�س�ء وكل من يعطي معلوم�ت اأو وث�ئق للغري للت�سليل 

ودون اعلم احلقيقه لينعق به� ت�سوي�س� وت�سويه� يف الداخل واخل�رج 

اإل حرب  ينفع  وان��ه قوي فل  الأردن قوه  واثبت  الكورون�  اأزم��ة  بعد  ع��ودة احلي�ه  رابع�(بعد 

اأو يتحدث  وبع�سهم  بل هواده على كل يثري النعرات واملن�طقيه وعلى كل من يفكر انه يكتب 

م�س�ب يف جنون العظمه وخبري يف فنت بني الن��ش والزوج وزوجته واخلطيب وخطيبته   واإع�دة 

البع�ش  فتح لبع�سهم يف ملف مع�دلة �سه�داته  و�سري �سه�داته وترجم�ته  وف�س�ده وحم���ولت 

احل�سول على مك��سب ب�لقوه وكله� خم�لف�ت  وملف كل مم�ر�س�ت الف�س�د لأي موقع ك�ن فيه 

فل يعقل بق�ء جلد الذات وال�س�ءات  وال�س�ع�ت واإحب�ط كل من يعمل وينجز بكف�ءه وا�ستق�مه 

وق�نون وعداله

خ�م�س�(بعد عودة احلي�ه بعد اأزمة الكورون� واثبت الأردن قوة وانه قوه ويزداد قوه وحت�سين� 

التي  مواقعه�  يف  الكف�ءات  وبق�ء  الكف�ءات  و�سع  يف  ال��ذات  على  العتم�د  يف  الداخليه  للجبهه 

اأجنزت وتنجز  ودعم  وا�ستقط�ب كل كف�ءه وتنجز بغ�ش النظر عن ال�سل واملنبت  وبعيدا عن 

الو الوا�سطه واملن�طقيه ف�لردن يحت�ج الن اإىل كف�ءات قويه امينه ملواجهة التحدي�ت وخبريه 

ول تعرف اإل اهلل الوطن امللك 

اأزم��ة الكورون� واثبت الأردن ق��وه وان��ه ق��وه وي��زداد ق��وه  بقوة  �س�د�س�(بعد ع��ودة احلي�ه بعد 

زراعيه  م��ن  وال�سحي  الغذائي  الأم���ن  وف��رت  اقت�س�ديه  وقط�ع�ت  المنيه  والأج��ه��زة  اجلي�ش 

وغذائيه ودوائيه ومنظف�ت والتزام �سعبي ف�لآن ج���ء،دور فقط الكف�ءات يف كل الأم�كن واإبق�ء 

اأ�سوات  ودعم كل كف�ءه وتنجز  يف وزارات ودوائ��ر وموؤ�س�س�ت وج�مع�ت  وحتويل  اإىل الق�س�ء  

وال�س�ع�ت  الفنت  وتثري  لآخرين   وتعمل  وم�س�حله�  همه�،البتزاز  وانتق�م  و�سلليه  من�طقيه 

والكذب والحب�ط �سمن خمطط�ت ل�سرب اجلبهه الداخليه 

اخلل�سه الكف�ءات الكف�ءات الكف�ءات القويه املنجزه الن ودائم� 

ول تعرف اإل 

اهلل

الوطن

امللك

حمى اهلل الوطن وال�سعب واجلي�ش والأجهزة المنيه وقي�دتن� اله��سميه بقي�دة جللة امللك 

عبد اهلل الث�ين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 وقت الكفاءات واإلنجاز
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االنباط-وكاالت

حتييت �لييعيينييو�ن �أعيييياه، كتب ميياريييا بييرك، 

�لهوة  حييول  بر�فد�”،  “كوم�سومول�سكايا  يف 

�ل�سحيقة يف �ملجتمع �لأمريكي، يف �ملوقف من 

�مللونني، وفورة �لعن�سرية يف عهد تر�مب

وجيييييياء يف �ملييييقييييال: �لحيييتيييجييياجيييات �لييتييي 

�نيييدليييعيييت يف �لييييوليييييات �مليييتيييحيييدة، �لأ�يييسيييبيييوع 

�ل�سلمية،  و�مليييظييياهييير�ت  تيييهيييد�أ.  ل  �ملييا�ييسييي، 

تخالطها �أعمال نهب وفو�سى

حيييول �لأ�ييسييبيياب �لييد�فييعيية �إىل مييثييل هييذه 

�أن تنتهي  �ملوجة من �لكر�هية وكيف ميكن 

بر�فد�”،  “كوم�سومول�سكايا  �لتقت  �لأمور، 

ميييع �خليييبييير يف �لأميييييين �ليييييييدويل، �لأ�يييسيييتييياذ 

بجامعة  �لعاملية  �ل�سيا�سة  كلية  يف  �مل�ساعد 

مو�سكو �حلكومية، �أليك�سي فينينكو، فقال:

نييي�يييسيييجيييت �لحيييييتيييييجييييياجيييييات ميييينييييذ فييييرة 

بد�ية  �إىل  جييذورهييا  �إرجييياع  وميكن  طويلة. 

�إلغاء بقايا �لقيود  �ل�سبعينيات. فحينها، مت 

�لييعيينيي�ييسييرييية متييياميييا، يف �لييييوليييييات �ملييتييحييدة 

نيك�سون.  ذلييك، يف عهد  �لأمييريييكييييية. حييدث 

�للحظة،  تلك  ذلييك. منذ  تاأخر  كم  لحظو� 

�أمريكا.  �ل�سيا�سية يف  �للياقة  ثقافة  ظهرت 

لكن  �لعن�سرية.  ق�سايا  مناق�سة  حظر  مت 

يف  ��ستمرت  بييل  تختف،  مل  نف�سها  �مل�سكلة 

�لنمو

�أمييريييكييا، هيينيياك �جتيييياه مييثيير للقلق:  يف 

�أ�سكال  كافة  عن  يد�فعون  �لدميقر�طيون 

�لأقيييليييييييات، فيييييمييا �جلييمييهييوريييون ييينييا�ييسييرون 

�ليينييزعيية �ملييحييافييظيية �لييتييقييليييييدييية �لييبييييي�ييسيياء. 

�أم  �لنق�سام، عميق للغاية، �سو�ء يف �لثقافة 

يف �لأخيياق و�لأذو�ق، بحيث يكاد يكون من 

�أو  بينهما  �سخ�سية  �سد�قة  قيام  �مل�ستحيل 

تف�سيل �سخ�سي. ما كان طبيعيا يف �أمريكا 

مييين قييبييل، عيينييدمييا كيييان ميييكيين �أن يييتيي�ييسييادق 

�أ�سخا�ص من وجهات نظر �سيا�سية خمتلفة 

ويييتييو��ييسييلييو�، مل يعد مييوجييود�. فييييالآن، بني 

�جلمهوريني و�لدميقر�طيني فجوة نف�سية. 

وهذ� عر�ص مثر للقلق بالن�سبة للباد

يف ر�أيكم، هل هناك فر�صة لإعادة 

�نتخاب تر�مب يف �لظروف �حلالية؟

بيييل فيير�ييسيية هييائييليية. بيياليينيي�ييسييبيية لييلييوليييات 

�أن  ي�سعدهم  �لد�خلية،  �أمريكا  يف  �لبي�ساء 

يقولون،  كما  �ل�سود،  على  تيير�مييب،  ي�سغط 

لاأ�سف

و�لآن، عليه �أن ُيْقدم على ��ستخد�م �لقوة 

�أمريكا  فيياإن  و�إل  �لييقييوة.  خطاب  �إىل  ويلجاأ 

�ستتخلى عنه، فما تنتظره رئي�ص  �ملحافظة 

قوي و�سارم ي�سحق �ل�سود

االنباط-وكاالت

 �أعلنت قو�ت حكومة �لوفاق �لليبية �أنها 

ب�سط �سيطرتها على كامل مدينة ترهونة 

�لتي تعد من �أهم معاقل »�جلي�ص �لوطني 

�لييليييييبييي« بيييقيييييييادة خييليييييفيية حييفيير جيينييوبييي 

با�سم  �ملتحدث  و�سرح  �لعا�سمة طر�بل�ص. 

قو�ت حكومة �لوفاق �ملتمخ�سة عن �تفاق 

�ليي�ييسييخيير�ت و�ملييدعييوميية ميين قييبييل تييركيييييا، 

�لقو�ت  بيياأن  �جلمعة،  �م�ص  قنونو،  حممد 

كامل  عييلييى  �سيطرتها  تب�سط  �حلييكييومييييية 

»دحيييييرت« وحيييد�ت  �أنييهييا  تييرهييونيية، م�سيفا 

»�جلي�ص �لوطني« يف �ملدينة �ل�سر�تيجية 

و«لقنتها در�سا لن تن�ساه«.

ذكيير قنونو،  �ليييييوم  ميين  �سابق  وقييت  ويف 

“بركان  عملية  �سفحة  ن�سرته  مييا  ح�سب 

�لغ�سب” يف “في�سبوك”، �أن قو�ت حكومة 

�لييوفيياق دخييلييت تييرهييونيية ميين �أربييعيية حميياور 

وو�سلت �إىل و�سط �ملدينة.

�حلكومية  �لقو�ت  �أن  �ملتحدث  �أكييد  كما 

�أحكمت �سيطرتها على كامل بلدة �لعربان 

�لو�قعة �سرقي مدينة غريان.

قيييو�ت حكومة  �أن  �ملييتييحييدث على  و�ييسييدد 

“�جلي�ص  لييييقييييو�ت  تيي�ييسييمييح  ليييين  �ليييييوفييييياق 

تييرهييونيية  مييين  �نيي�ييسييحييبييت  �لوطني” �ليييتيييي 

وزعييزعيية  بي”�لختباء  طيير�بييليي�ييص  وجيينييوب 

�لأمن” يف مدينة بني وليد ومزدة ون�سمة 

عدم  وليد  بني  �سكان  منا�سد�  حولها،  وما 

بالتو�جد  حييفيير  قيييو�ت  لعنا�سر  �ليي�ييسييميياح 

بينهم.

وتابع: “كل م�سلح هو هدف لقو�تنا بر� 

نب�سر   .. ع�سكريا  ح�سمت  �ملعركة  وجيييو�.. 

مييا�ييسييون �ىل  �نيينييا  �ليي�ييسييرفيياء  �لليبيني  كييل 

�بنائها   عن  �لظلم  ورفييع  �ملختطفة  مدننا 

وعودة مهجريها، و�سنب�سط �سلطان �لدولة 

�لليبية على كامل تر�بها وبحرهاو �سمائها 

.

�مليد�نية  �لييتييطييور�ت  ذلييك �سمن  وييياأتييي 

�لأييييام  يف  ليبيا  �سهدتها  �لييتييي  �ملييتيي�ييسييارعيية 

�لأخرة، حيث متكنت قو�ت حكومة �لوفاق 

�إحيير�ز تقدم ملمو�ص يف معركتها �سد  من 

على  �ل�سيطرة  بغية  �لوطني”  “�جلي�ص 
�لعا�سمة طر�بل�ص.

�أم�ص عن  �لوفاق  و�أعلنت قو�ت حكومة 

�حلييدود  كييامييل  على  �ل�سيطرة  ��ستعادتها 

�لتي  �لييكييرى  طيير�بييليي�ييص  ملنطقة  �لإد�ريييييية 

ت�سم �لعا�سمة و�سو�حيها.

وييييتيييز�مييين ذليييييك مييييع تييكييثيييييف �جليييهيييود 

�لنز�ع  ت�سوية  �إىل  �لر�مية  �لدبلوما�سية 

�لليبي وو�سع حد لل�سر�ع �لذي �ندلع بني 

�لطرفني يف �أبريل �لعام �ملا�سي.

ليبيا  يف  �ملييتييحييدة  �لأمم  بعثة  و�أعييليينييت 

و”�جلي�ص  �ليييوفييياق  حييكييوميية  �أن  ميييوؤخييير� 

مفاو�سات  ��ستئناف  على  �لوطني” و�فقا 

�ملجل�ص  �أن رئي�ص  �لنار، غر  �إطيياق  وقف 

�ل�سر�ج  فايز  �لييوفيياق  حكومة  يف  �لرئا�سي 

�ييسييرح �أميي�ييص ميين �أنييقييرة بيياأنييه “لن يعطي 

حفر فر�سة للتفاو�ص«.

االنباط-وكاالت

عييّلييقييت �ملييتييحييدثيية بييا�ييسييم وز�رة �خلييارجييييية 

�لييرو�ييسييييية، ميياريييا ز�خييياروفيييا، �ميي�ييص �جلمعة، 

على �لت�سريحات �ل�سادرة عن م�ساعد وزير 

ب�ساأن  �سينكر،  د�فيييييد  �لأمييريييكييي  �خلييارجييييية 

وجييييوب خييييروج رو�ييسيييييا مييين منطقة �ليي�ييسييرق 

�لأو�سط.

وقييييياليييييت ز�خييييييياروفيييييييا خييييييال ردهيييييييا عييلييى 

�سينكر  ديفيد  �لأمريكي  �مل�ساعد  ت�سريحات 

من  تو�سيحا  “�أود  “�سبوتنيك”:  لييوكيياليية 

�لأمييريييكييييية  �مليي�ييسيياريييع  ميياهييي  �سينكر  �ل�سيد 

�لأخييرييين يف منطقة  �لعقدين  �لناجحة يف 

�ل�سرق �لأو�سط ؟«.

�أن  “ل ميكننا  قائلة  ز�خيياروفييا  و�أ�ييسييافييت 

نتذكر ب�سر�حة حيث كان �ملوت و�لدمار فقط 

�ملنطقة”،  يف  �لأمريكية  �سيا�سة  �لنتائج  هي 

�سينكر  يييرى  �لطريقة  “بهذه  �أنيييه  م�سيفة 

نتائج �مل�سروع �لأمريكي �لناجح يف �ملنطقة ».

ويف �ل�سياق نف�سه،قال علق م�سدر م�سوؤول 

يف وز�رة �خلارجية �لرو�سية على ت�سريحات 

ل  �أنييه  “يبدو  “�سبوتنيك”:  لوكالة  �سينكر 

تتجاوز  ت�سريحات  �إنها  يتحدث،  عما  يفهم 

�خلر و�ل�سر. جمرد �سيء غبي«.

�لتاأهيل  “م�ستوى  قائا:  �مل�سدر،  و�أكيييد 

�أ�سبح  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  يف  �ملهني 

منخف�ص للغاية«.

�لأمريكية  وزييير �خلارجية  وكييان م�ساعد 

ل�سوؤون �ل�سرق �لأو�سط ديفيد �سينكر �سرح، 

دوًر�  “تلعب  رو�سيا  �أن  �خلمي�ص،  �أميي�ييص  يييوم 

�أن  و”يجب  �لأو�يييسيييط  �ليي�ييسييرق  يف  مدمًر�” 

تغادر” �ملنطقة.

ووفًقا ل�سينكر، فاإن �إبقاء �لرو�ص بعيًد� عن 

�ل�سيا�سة  �لأ�سا�ص يف  �ملنطقة هو حجر  هييذه 

�لأمريكية منذ 45 عاًما.

وقال �مل�سوؤول: “نعتقد ب�سر�حة �أنه يجب 

)�ل�سرق  عليهم )رو�سيا( �خلييروج من هناك 

�لأو�سط(«.

 أمريكا المحاِفظة تنتظر أن يسحق ترامب المحتجين

 قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على ترهونة 

 روسيا ترد بقوة على التصريحات األمريكية 
بشأن »وجوب خروجها« من الشرق األوسط

 » المعركة حسمت عسكريا«

االنباط-وكاالت

دخلت طائرة ركاب �إ�سر�ئيلية �خلمي�ص 

�ل�سود�ن �جلوي يف طريق عودتها  جمال 

�إىل تل �أبيب

 flightradar24 ميييوقيييع  و�أكيييييييد 

�خليييا�يييص بييتييتييبييع حييركيية �ملييياحييية �جلييوييية 

ل�سركة  �لييتييابييعيية   ELY046 �لييرحييليية  �أن 

ميين  �أقيييليييعيييت  �لإ�يييسييير�ئيييييييلييييييية  “�إلعال” 
�آيري�ص  بوين�ص  �لأرجنتينية  �لعا�سمة 

يف  �ساعة   14.5 نحو  بعد  وهبطت  �أميي�ييص 

مييطييار بييين غييييوريييييون، بييعييد عييبييور �ملييجييال 

�جلوي �ل�سود�ين

ولفتت �سحيفة “تاميز �أوف �إ�سر�ئيل” 

مبا�سرة  �لتحليق  �أن  �إىل  �لإلييكييرونييييية 

للطائر�ت  يتيح  �ل�سود�نية  �لأجييو�ء  عر 

من  �لتحليق  فييرة  خف�ص  �لإ�سر�ئيلية 

و�إىل �لأرجنتني بنحو �ساعتني

ونقلت �ل�سحيفة عن م�سدر منخر�ص 

يف ت�سير �لرحلة �أن هذه تعد �ملرة �لأوىل 

�لتي حت�سل فيها طائرة ركاب �إ�سر�ئيلية 

عييلييى �لييرخييييي�ييص لييلييتييحييليييييق يف �لأجيييييو�ء 

�لأميين  جمل�ص  �أن  �إىل  لفتا  �ل�سود�نية، 

�لقومي �لإ�سر�ئيلي كان منخرطا يف هذه 

�جلهود

�أخيييرى  �أن طييائييرة  �إىل  �مليي�ييسييدر  ولييفييت 

بوين�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �لأربعاء  حلقت 

�ملتو�سط،  �أطول، فوق  عاد  �آيري�ص مب�سار 

ليييكييين �لييي�يييسيييليييطيييات �لييي�يييسيييود�نييييييية �أعيييطيييت 

للرحلة  مفاجئ  ب�سكل  �لأخ�سر  �ل�سوء 

ELY046 �أم�ص

�ل�سود�نية  �ل�سلطات  �أن  �مل�سدر  و�أكييد 

�لقر�ر  هييذ�  �إىل  �لنتباه  تقلي�ص  حاولت 

تاأجيل  و�أ�سرت لذلك على  �لإمكان،  قدر 

�لييرحييليية كيييي حتييلييق فييييوق �أر��يييسيييييييهيييا بعد 

�نتهاء �لن�سر�ت �لإخبارية �مل�سائية

طائرة  �أول  لي�ست  هييذه  �أن  �إىل  ي�سار 

�إ�ييسيير�ئيييييلييييية حتييلييق يف جمييييال �لييي�يييسيييود�ن، 

�إ�سر�ئيلية  �أن دخلت طائرة خا�سة  و�سبق 

�أجو�ء هذه �لدولة يف فر�ير �ملا�سي

وجيييياء ذليييك بييعييد لييقيياء مييفيياجييئ عييقييده 

رئييييي�ييص �ليييييييوزر�ء �لإ�يييسييير�ئيييييييليييي بيينيييييامييني 

نييتيينييييياهييو يف �أوغييينيييد� مييع رئييييي�ييص جمل�ص 

�لرهان  �لفتاح  عبد  �ل�سود�ين  �ل�سيادة 

�أو�ئل فر�ير

�أن  �إىل  �ييسييحييفييييية  تيييقييياريييير  و�أ�يييييسيييييارت 

طيييائييير�ت �إ�ييسيير�ئيييييلييييية �ييسييبييق �أن حييلييقييت يف 

�أنها  غر  �ل�سود�نية،  �لأجيييو�ء  يف  �ملا�سي 

�أي  �أو  �لأردن  �لتوقف يف  بعد  ذلييك  فعلت 

�لرحلة  ت�سجيل  تفادي  بغية  �أخرى  دولة 

على �أنها قادمة من �إ�سر�ئيل

 طائرة ركاب إسرائيلية تحلق في أجواء السودان

جائحة  ميين  لييلييخييروج  مييير�ر�ً  �حلييكييوميية  علينا  كييررتييه  �سعار   ، �لتز�مكم  يف  جناحنا 

و�أثنت   ، و�لتقارير  �لح�سائيات  لها  �سهدت  عالية  بن�سبة  و�لتزمنا   ، ب�سام  كورونا 

�لتي  و�لإعامية  �ل�سحفية  مو�جيزكم  بع�ص  ويف   ، و�لعاملية  �لعربية  �لقنو�ت  عليها 

باأعد�د م�سابينا من  �لتلفزيونية لإخبارنا  �لقنو�ت  يوم عر  كل  علينا يف  بها  تطلون 

�أثييقييل بع�سها  و�لييتييي  �ملتعددة  �لييدفيياع  �أو�مييير  �سفائهم ولإ�ييسييد�ر  و�لييذييين مت  �لييكييورونييا 

ب�سعار�تكم وطبقنا خططكم و�سففنا معكم �سفا و�حد� يف  �لتزمنا   ، �لأردنينب  كاهل 

فهمها  عن  �ملو�طنني  عِجَز  �لتي  م�سفوفاتكم  و�أتبعنا   ، �ملارقة   �لأزميية  هذه  مو�جهة 

مثل بع�ص قر�ر�تكم �ملتخبطة ، نعم �لتزمنا يا حكومتنا لكن عليكم �أي�سا �للتز�م مبا 

وحت�سني  كر�متنا  وحفظ  �سوؤوننا  ت�سير  يف  �ملفدى  ملكنا  جالة  �أمام  عليه  �أق�سمتم 

معي�ستنا وقوت يومنا ودعم �سبابنا �لكهل ورعاية عجائزنا  و�نقاذ �قت�سادنا �ملتهالك 

�لذي ي�سلك م�سلك �لنحد�ر �ملتز�يد وحماربة �لفا�سدين �لذين ل ي�سرفني �أن �أقول 

عنهم فا�سدينا فهم ل ميثلو� هذ� �ل�سعب �ملعطاء ، و��سمنو� لنا حرية �لتعبر و�أعطو� 

مرحلة  �نتهت  �جلليلة  حكومتنا   ، ينق�سكم  ما  جتييدون  فلرمبا  للتفكر  م�ساحة  لنا 

، �لكرة �لأن يف ملعبكم فا  جناحنا يف �لتز�مكم وبد�أت مرحلة جناحكم يف �لتز�مكم 

تثقبو� كرتكم و�أنتم على ملعبكم ، فهذه فر�ستكم لإثبات �أنف�سكم و�إ�ساح ما �أف�سدته 

م�ساريعكم �ملتعاقبة ، كونو� كما كنا و�أجنحو� يف �ختباركم .

عمرالكعابنة 

نجاحكم في التزامكم .....

 ترامب يشكر إيران و يدعوها إلبرام 
صفقة قبل االنتخابات األمريكية

 النواب األمريكي: »ضم أراض فلسطينية 
إلسرائيل يقوض مصالح أمننا القومي«

االنباط-وكاالت

�سكر �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب 

بعد  �جلمعة  �ميي�ييص  �لإييير�نييييية  �ل�سلطات 

�ل�سابق يف �لبحرية  �لإفييير�ج عن �لعن�سر 

�لأمريكية مايكل و�يت �ملحتجز لديها منذ 

عامني

و�أعيياد تر�مب على ح�سابه �لر�سمي يف 

لدى  و�يت  تظهر  لقطات  “توير” ن�سر 
�لعظيم  “من  قييائييا:  �إىل وطيينييه  عييودتييه 

�أن مايكل يف وطنه، لقد و�سل منذ قليل، 

وهذ� �أمر مثر جد�«

وخيييياطييييب تيييير�مييييب حيييكيييومييية طيييهييير�ن 

تنتظرو�  ل  �إيييييير�ن.  يييا  “�سكر�  بييالييقييول: 

�لنييتييخييابييات �لأمييريييكييييية لإبيييييير�م �سفقة 

�سفقة  و�سترمون  فيها  �ييسيياأفييوز  كيييرى. 

�أف�سل �لآن!«

و�حتجز و�يت لدى �ل�سلطات �لإير�نية 

�ميير�أة  زييييارة للقاء  2018 خييال  يف يوليو 

تو��سل معها عر �لإنرنت و�أقام عاقات 

ملدة  بال�سجن  عليه  وحكم  معها،  غر�مية 

�ملر�سد  �إىل  �لإ�ييسيياءة  بتهمة  �سنو�ت  ع�سر 

�لأعيييليييى �لإيييييييير�ين عييلييي خيياميينييئييي ون�سر 

معلومات �سرية يف �لإنرنت

ومت �لإفييييييير�ج عييين و�يييييت �ييسييميين �إطييييار 

�ييسييفييقيية تييييبييييادل �ييسييمييلييت �أيييي�يييسيييا �لييبيياحييث 

�أ�سغري،  �سرو�ص  �لإيييير�ين  و�لأكييادميييي 

�ليييذي عيياد �إىل وطيينييه مييوؤخيير� بعد �إفييير�ج 

�ل�سلطات �لأمريكية عنه

االنباط-وكاالت

قالت رئي�سة جمل�ص �لنو�ب �لأمريكي، 

نان�سي بيلو�سي، �إن �سم �أر��ص فل�سطينية 

�لأميين  م�سالح  يقو�ص  �لغربية  بال�سفة 

�لقومي لبادها.

جييياء ذليييك خيييال �جييتييميياع �فيير��ييسييي، 

عقدته بيلو�سي م�ساء �خلمي�ص، مع �أع�ساء 

)منظمة  �ليهودي  �لدميقر�طي  �ملجل�ص 

�سحف  تييفييا�ييسيييييلييه  �أوردت  �أميييرييييكييييييية(، 

�إ�سر�ئيلية بينها “هاآرت�ص” �لعرية.

و�أو�سحت بيلو�سي �أن “�سم �أر��ص من 

جانب �أحادي )�إ�سر�ئيل( يعر�ص �مل�ستقبل 

للخطر، ويقو�ص م�سالح �لأميين �لقومي 

�لأمريكي، وعقود من �ل�سيا�سة �حلزبية«.

و�أ�سافت: “نحن قلقون للغاية ملا نر�ه 

يحدث ب�ساأن �ل�سم”، ح�سب �مل�سدر ذ�ته.

وخيييال �لأ�ييسييهيير �ملييا�ييسييييية، �أعييييرب عدد 

معار�ستهم  �لأميييرييييكيييييييني،  �لييينيييو�ب  مييين 

ل�سم �إ�سر�ئيل �أر��ص فل�سطينية بال�سفة 

�لغربية.

ونييهيياييية �إبييريييل/نييييي�ييسييان �ملييا�ييسييي، �تفق 

رئييييي�ييص �لييييييييوزر�ء �لإ�يييسييير�ئيييييييليييي بيينيييييامييني 

�أبي�ص”  “�أزرق  حييزب  زعيم  مييع  نتنياهو 

�سم  عملية  تييبييد�أ  �أن  على  غانت�ص،  بيني 

�أول  �لغربية،  �ل�سفة  ميين  و��سعة  �أجييييز�ء 

يوليو/ متوز.

غور  �سم  �لإ�سر�ئيلية  �خلطة  وت�سمل 

بال�سفة  �مليي�ييسييتييوطيينييات  وجييميييييع  �لأردن 

�لغربية، فيما ت�سر تقدير�ت فل�سطينية 

�إىل �أن �ل�سم �سي�سل �إىل �أكرث من 30 باملئة 

من م�ساحة �ل�سفة �ملحتلة.

وتوؤيد �لإد�رة �لأمريكية �سم �إ�سر�ئيل 

�أجز�ء و��سعة من �ل�سفة �لغربية �سريطة 

�أن تتم بالتن�سيق معها.

�أعلن  �لإ�سر�ئيلية،  �خلطوة  على  ورد� 

عييبييا�ييص،  حمييمييود  �لفل�سطيني  �لييرئييييي�ييص 

�أنيييه �أ�ييسييبييح يف حيييّل ميين جميع �لتييفيياقييات 

�لأمريكية  �حلكومتني  مييع  و�لتفاهمات 

و�لإ�ييسيير�ئيييييلييييية، ومييين جميع �للييتييز�مييات 

�ملرتبة عليها مبا فيها �لأمنية.

�ل�صبت  2020/06/6
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 منتخب النشامى ينتظر العودة لالستعداد للتصفيات  

التعمري مطلوب في الدوري البرتغالي

 بايرن يخشى مفاجأت ليفركوزن

 اصابة ميسي طفيفة

االنباط – عمان

من املنتظر ان يعلن احتاد كرة القدم عن 

لكرة  ال��وط��ن��ي  ت��دري��ب��ات منتخبنا  م��واع��ي��د 

ب�سبب  طويل  توقف  بعد  جديد  من  القدم 

ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د وب��ع��د ان اعلن 

االحتاد اال�سيوي ام�س اجلمعة عن املواعيد 

اجلديدة للمباريات املتبقية للن�سامى �سمن 

املدير  ان  ..وي��ذك��ر  اال���س��ي��وي��ة   الت�سفيات 

فيتال  البلجيكي  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا  الفني 

يتواجد مع م�ساعده االن يف بلده يف اجازة 

خا�سة منذ احلظر ال�سامل ب�سبب فرو�س 

االع��ان  بعد  يت�سنى  ومل  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

ع����ن م���وع���د و����س���ول���ه الط������اق ت���دري���ب���ات 

الن�سامى بعد ان �سمحت احلكومة للريا�سة 

االردن�����ي�����ة ب���ال���ع���ودة م����ن ج���دي���د مل��م��ار���س��ة 

متوقف  ال���دوري  وان  �سيما  ..ال  ن�ساطاتها 

منذ انطاق ا�سبوعه االول ب�سبب احتجاج 

م�ستحقاتها  ت�سلمها  ع���دم  ع��ل��ى  االن���دي���ة 

بالبطوالت  الفوز  جوائز  وتخفي�س  املالية 

ووا����س���ل ال��ت��وق��ف ب�����س��ب��ب ك���ورون���ا ..وم����ن 

ال�ساعات  خ��ال  االحت���اد  يعلن  ان  املنتظر 

ال���ق���ادم���ة ع���ن م���وع���د ا���س��ت��ئ��ن��اف ت��دري��ب��ات 

الكويت  ملباراتي  ا�ستعدادا  الوطني  املنتخب 

وا�سرتاليا امل�سرينت .

اأعلن  القد  لكرة  االآ�سيوي  وك��ان االحت��اد 

اجل��م��ع��ة، م��واع��ي��د امل���ب���اري���ات امل��ت��ب��ق��ي��ة من 

الدور الثاين يف الت�سفيات االآ�سيوية لكاأ�س 

يف   2023 اآ�سيا  وكاأ�س  قطر  يف   2022 العامل 

مقررة  الت�سفيات  مباريات  ال�سني.وكانت 

يف ���س��ه��ري م����ار�����س/اآذار وي��ون��ي��و/ح��زي��ران 

2020، لكنها تاأجلت؛ ب�سبب جائحة كورونا.

ال�سابعة  اجل��ول��ت��ني  م��ب��اري��ات  و���س��ت��ق��ام 

والثامنة يومي 8 و13 اأكتوبر/ت�سرين االأول 

مبارتا  ت��ق��ام  ح��ني  يف  ال��ت��وايل،  على  املقبل 

12 و17  اجلولتني التا�سعة والعا�سرة يومي 

نوفمرب/ت�سرين الثاين. ووفقا ملا �سبق، فاإن 

الكويتي  نظره  �سيلتقي  الوطني  منتخبنا 

نيبال  اأكتوبر، فيما ياقي منتخب   13 يوم 

بلقاء  مواجهاته  ويختتم  نوفمرب،   12 ي��وم 

ال�سهر،  ذات  من   17 ي��وم  اأ�سرتاليا  منتخب 

منتخب  ويت�سدر  االأر����س.  خ��ارج  وجميعها 

اأ����س���رتال���ي���ا امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ال��ع��ام��ة 

الكويت  يحتل  بينما  نقطة(،   12( الكاملة 

املركز الثاين بر�سيد 10 نقاط، ويتقدم على 

منتخبنا الوطني بفارق االأه��داف، وي�ستقر 

راب���ع���ا م��ن��ت��خ��ب ن��ي��ب��ال ب��ر���س��ي��د 3 ن��ق��اط، 

واأخرا تايوان با نقاط، وجميعها خا�ست 

التي خا�ست  ا�سرتاليا  با�ستثناء  5 مباريات 

4 مباريات .

 االنباط- عمر الزعبي

 حت����دث م��وق��ع ق��رب���س��ي ع���ن رغ��ب��ة 

جنم  ب�سم  االوروبية  االأندية  من  عدد 

التعمري،  مو�سى  االردين  اأبويل  فريق 

االإن��ت��ق��االت  ف���رتة  يف  ب�سفوفها  ل��ل��ع��ب 

ال�����س��ي��ف��ي��ة امل��ق��ب��ل. وق�����ال م���وق���ع األ��ف��ا 

عرو�س  عدة  “هناك   : القرب�سي  نيوز 

“ االأردين  ال��ق��رب���س��ي  اأب���وي���ل  ل��اع��ب 

مو�سى التعمري “ من اأندية �سبورتنيغ 

بالدوري  يلعب  الذي  الربتغايل  براغا 

يف  الثانية  الدرجة  اأندية  واأح��د  املمتاز 

مو�سمه  التعمري  ومي�سي   . اأ�سبانيا 

قادماً  ال�سفراء،  القلعة  داخ��ل  الثالث 

من نادي اجلزيرة الذي لعب ل�سفوفه 

مواقع  عدة  وكانت  االع��ارة.  نظام  على 

من  العديد  رغبة  عن  حتدثت  اوروبية 

االن��دي��ة ال��ت��ي ت��ه��ت��م يف ���س��ق��ل م��واه��ب 

الاعب  ان  اال  التعمري  ب�سم  ال�سباب 

ان  يذكر  قريبا.  م�سره  يحدد  �سوف 

احل��ك��وم��ة ال��ق��رب���س��ي��ة ا����س���درت ق����راراً 

ب�سبب  احلايل  للمو�سم  ال��دوري  بالغاء 

للعب  اب��وي��ل  واخ��ت��ي��ار  ك��ورون��ا،  جائحة 

ت�سفيات دوري االبطال.

برلني - وكاالت

ي��ح��ل ف���ري���ق ب���اي���رن م��ي��ون��خ ���س��ي��ف��ا 

ال�سبت، يف  ليفركوزن،  باير  ثقيا على 

االأمل��اين  ال��دوري  من  الثاثني  اجلولة 

)ب��ون��د���س��ل��ي��ج��ا( ب��ح��ث��ا ع���ن االق�����رتاب 

خ���ط���وة اأخ�������رى ن���ح���و ال���ت���ت���وي���ج ب��ل��ق��ب 

ال��ت��وايل. على  الثامنة  للمرة  ال���دوري 

فاز  ه��دف��ني  بايلي  ل��ي��ون  �سجل  عندما 

ب��ه��م��ا ل��ي��ف��رك��وزن ع��ل��ى ب��اي��رن م��ي��ون��خ، 

حتت  الفريق  يخ�سرها  م��ب��اراة  اأول  يف 

ت�سرين  يف  ميونخ  يف  فليك  هانز  قيادة 

ث��ان/ن��وف��م��رب امل��ا���س��ي، ك��ان��ت ال��دالئ��ل 

قليلة.ولكن  م�ستقبا  ���س��ي��ح��دث  ع��م��ا 

خ���ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��دم م��ن ح��ل ط��ارئ 

مل����درب م��وؤق��ت ح��ت��ى و���س��ل يف ال��ن��ه��اي��ة 

ليكون املدرب املختار با منازع لبايرن 

على  فليك  ق�سى  االأم���د،  ط��وي��ل  بعقد 

ال�سعبة للمو�سم حتت  البداية  ذكريات 

 22 ب� فليك  وف��از  كوفات�س.  نيكو  قيادة 

ر�سمية  م���ب���اراة   25 اأ����س���ل  م���ن  م���ب���اراة 

تفوق  بداية  وهي  الفريق،  مع  خا�سها 

ج��واردي��وال.  جو�سيب  بداية  على  فيها 

املباراة مت�سدرا جلدول  بايرن  ويدخل 

اأق��رب  عن  نقاط  �سبع  بفارق  الرتتيب 

م��اح��ق��ي��ه ب��ورو���س��ي��ا دورمت����ون����د، مع 

املو�سم  نهاية  على  جوالت  خم�س  تبقي 

وباء فرو�س  تف�سي  ب�سبب  تاأجل  الذي 

كورونا.

ليفركوزن  من  بايرن  خ�سر  وعندما 

اأرب���ع  ك���ان يحتل امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ف��ارق 

ن��ق��اط ع���ن امل��ت�����س��در وق��ت��ه��ا ب��ورو���س��ي��ا 

م��ون�����س��ن��ج��ادب��اخ. وع��ل��ى ال�����ورق، ف���اإن 

م���واج���ه���ة ب���اي���ر ل���ي���ف���رك���وزن، ���س��اح��ب 

فريق  ا�ست�سافة  ث��م  اخل��ام�����س،  امل��رك��ز 

م��ون�����س��ن��ج��ادب��اخ يف اجل���ول���ة امل��ق��ب��ل��ة 

ه���م���ا اأ����س���ع���ب م���واج���ه���ت���ني م��ت��ب��ق��ي��ت��ني 

وبني  ال���دوري.  يف  املو�سم  ه��ذا  للفريق 

امل����ب����ارات����ني ����س���رح���ب ب����اي����رن م��ي��ون��خ 

الدور  اآينرتاخت فرانكفورت يف  بفريق 

وم��ازال  اأملانيا،  كاأ�س  من  النهائي  قبل 

اأبطال  دوري  يناف�س يف بطولة  الفريق 

اأوروب�����ا امل��وق��وف��ة ح��ي��ث مي��ك��ن��ه حتقيق 

ال��ت��ي حققها يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ث��اث��ي��ة 

.2013

يبتعد  ال����ذي  ل���ي���ف���رك���وزن،  وي�����س��ع��ى 

اأبطال  ل��دوري  املوؤهلة  املراكز  اآخ��ر  عن 

اأوروب���������ا ب����ف����ارق االأه����������داف، ل��ت��ح��ق��ي��ق 

م��ف��اج��اأة ج��دي��دة وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ب��اي��رن 

م���ي���ون���خ. وق������ال الع�����ب خ����ط ال��و���س��ط 

“�سنواجه  باوجمارتلينجر:  ج��ول��ي��ان 

م�ستعدا  ���س��ي��ك��ون  ال�����س��ب��ت  ي���وم  ف��ري��ق��ا 

و�سريد  قوته  بكل  و�سي�سغط  للقاء، 

احل���������س����ول ع����ل����ى ال�����ك�����رة م�����ن و����س���ط 

م���ب���اراة  “خ�سنا  ملعبنا”.واأ�ساف: 

ت�����س��ب��ه ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة يف م��ي��ون��خ. وم��ع 

ذلك كانت هناك م�ساحة ووجدناها«.

ب��ي��ن��م��ا ���س��ي��ك��ون الي���ب���زي���ج، ���س��اح��ب 

امل����رك����ز ال���ث���ال���ث ب����ف����ارق ن���ق���ط���ت���ني، يف 

م��واج��ه��ة ���س��ه��ل��ة اأم�����ام ب����ادرب����ورن ي��وم 

ال�����س��ب��ت. وي��ح��ت��ل ب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د 

امل���رك���ز ال���ث���اين، ق��ب��ل م��واج��ه��ة ه��رت��ا 

رائعا ويتواجد  اأداء  الذي يقدم  برلني، 

يف م��ن��ت�����س��ف ج������دول ال���رتت���ي���ب حت��ت 

ق��ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د ب��رون��و الب��ادي��ا. 

ف���ورت���ون���ا  ي���ب���ت���ع���د  اأن  امل���م���ك���ن  وم������ن 

دو���س��ل��دورف، ال��ذي يحتل امل��رك��ز ال��ذي 

للبقاء يف  يخو�س �ساحبه دورا فا�سا 

يف  الهبوط  منطقة  عن  البوند�سليجا، 

حال فوزه على �سيفه هوفنهامي.

اآينرتاخت  على  �سيفا  ماينز  ويحل 

اأندية  ثاثة  تلعب  اأن  قبل  فرانكفورت 

اأخ�����رى ت��ك��اف��ح ال��ه��ب��وط ع��ل��ى اأر���س��ه��ا 

ي����وم االأح������د. وي��ب��ت��ع��د ي��ون��ي��ون ب��رل��ني 

واأوج�������س���ب���ورج ب���ف���ارق اأرب�����ع ن��ق��اط عن 

اأ����س���ح���اب امل����راك����ز ال���ث���اث���ة االأخ������رة، 

وي��ل��ت��ق��ي��ان م���ع ���س��ال��ك��ه وك����ول����ون على 

برمين،  ف��ردر  يحتاج  بينما  الرتتيب، 

�ساحب املركز الثاين من القاع، لنقاط 

م��ب��ارات��ه اأم����ام ف��ول��ف�����س��ب��ورج ل��اب��ت��ع��اد 

مباراته  ب��رمي��ن  وخ�سر  ال��ه��ب��وط.  ع��ن 

امل��وؤج��ل��ة اأم����ام ف��ران��ك��ف��ورت ���س��ف��ر  / 3 

بفارق  االآمنة  املنطقة  عن  بعيدا  ليظل 

نقطتني.

عوا�سم  وكاالت

ال���ف���ري���ق  اأو�������س������اط  يف  ح����دي����ث  ال 

مي�سي  اإ����س���اب���ة  ع���ن  اإال  ال���ك���ات���ال���وين 

مناف�سات  ال�ستئناف  جاهزيته  ومدى 

االأرجنتيني  النجم  ال�”ليغا”.ويعاين 

بر�سلونة  ���س��ف��وف  يف  مي�سي  ليونيل 

يف  طفيف”  ع�����س��ل��ي  “تقل�س  م����ن 

الفخذ االأمين وغاب عن اآخر تدريبني 

ل��ف��ري��ق��ه ي���وم���ي االأرب�����ع�����اء واجل��م��ع��ة 

ام�س.  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  اأع��ل��ن  كما 

واأ����س���در ب��ر���س��ل��ون��ة ب��ي��ان��ا اأك���د ف��ي��ه اأن 

يعاين  مي�سي  ليونيل  بر�سلونة  “قائد 
من تقل�س ع�سلي طفيف يف ع�سات 

ال��ف��خ��ذ االأمي����ن. ق���ام ب��ت��دري��ب خا�س 

اجل��م��ع��ة م���ن اأج����ل حت��ا���س��ي امل��خ��اط��ر 

قبل ثمانية اأيام من ا�ستئناف الدوري 

املقرر  “من  البيان  واأ�ساف  املحلي”. 

باقي  مع  الفريق  تدريبات  اإىل  عودته 

م�سرا  املقبلة”  االأي����ام  يف  امل��ج��م��وع��ة 

التواجد  على  مي�سي  بقدرة  ثقته  اإىل 

يف ���س��ف��وف ف��ري��ق��ه ل����دى ا���س��ت��ئ��ن��اف 

13 احلايل. وك�سف النادي  الن�ساط يف 

ب�����اأن م��ي�����س��ي ق����ام ب���ت���دري���ب���ات خ��ا���س��ة 

اجل��م��ع��ة اإىل ج��ان��ب م��ه��اج��م ال��ف��ري��ق 

بذلك  ق��ام  اأن  بعد  فاتي  اأن�سو  ال�ساب 

على  مي�سي  و�سيكون  االأرب��ع��اء.  اأي�سا 

فريقه  مباراة  خلو�س  جاهزا  االأرج��ح 

ر���س��م��ي  ل���ق���اء  اأول  يف  م���اي���ورك���ا  ���س��د 

ل���ه م��ن��ذ ت���وق���ف ال�������دوري االإ����س���ب���اين 

تف�سي  ب�سبب  اآذار/م����ار�����س  منت�سف 

بر�سلونة  بيان  وختم  كورونا.  فرو�س 

“التدريب التايل �سيكون ال�سبت، لكن 
م���ع ت��غ��ي��ر يف ال�����س��ي��ن��اري��و، ���س��ي��ت��درب 

رج������ال امل�������درب ك��ي��ك��ي ���س��ي��ت��ي��ني ع��ل��ى 

ا�ستعداداتهم  ملوا�سلة  نو  كامب  ملعب 

ال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ن��اف�����س��ات ال��ت��ي ت��ق��رتب 

اأكرث فاأكرث«.

 بيل يرغب بإنهاء مسيرته 
مع الريال

 االعالن عن مواعيد مباريات 
الدوري االنجليزي

إجراءات مشددة تهدد خطة 
استئناف الكالتشيو

مدريد - وكاالت

ق���ال ج��ون��اث��ان ب���ارن���ت وك��ي��ل اأع��م��ال 

ال��وي��ل��زي غ��اري��ث ب��ي��ل اإن م��ه��اج��م ري��ال 

ال����دوري  اإىل  ال���ع���ودة  ي��ري��د  م���دري���د ال 

االإن���ك���ل���ي���زي ورمب�����ا ي��ن��ه��ي م�����س��رت��ه يف 

���س��ف��وف ب��ط��ل اأوروب�������ا ال�����س��اب��ق. ورغ���م 

ال��ف��وز ب��اأرب��ع��ة األ��ق��اب يف دوري االأب��ط��ال 

مع ريال مل تتفق االآراء على بيل ب�سبب 

وكان  اإ�ساباته.  وكرثة  لالتزام  افتقاره 

جيانغ�سو  اإىل  االن��ت��ق��ال  م��ن  قريبا  بيل 

ال�سيني يف العام املا�سي قبل اأن تتوقف 

امل��ف��او���س��ات.واأب��ل��غ ب��ارن��ت هيئة االإذاع���ة 

”)بيل(  )ب���ي.ب���ي.����س���ي(  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

يوجد  ال  رائ���ع.  ح��ي��اة  باأ�سلوب  ي�ستمتع 

م�سرته  اإن��ه��اء  اإمكانية  لعدم  �سبب  اأي 

يف م��دري��د. ال��ع��ودة واللعب )يف ال��دوري 

اأنه يريد  اأعتقد  املمتاز( غر ممكنة. ال 

ذلك يف الوقت احلايل. اإنه �سعيد باللعب 

م��دري��د  ري����ال  وي�ست�سيف  ريال“.  يف 

ال���دوري  ا�ستئناف  ع��ن��د  اإي��ب��ار  مناف�سه 

بعد  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران   14 االإ���س��ب��اين يف 

اأ�سهر من التوقف ب�سبب جائحة  ثاثة 

فرو�س كورونا.

لندن - وكاالت

االإجنليزي  ال��دوري  رابطة  اأزاح��ت 

امل��م��ت��از ال�����س��ت��ار، اجل��م��ع��ة، ع��ن بع�س 

م���واع���ي���د م���ب���اري���ات امل�����س��اب��ق��ة امل��ق��رر 

ح��زي��ران  ي��ون��ي��و/   17 ي��وم  ا�ستئنافها 

امل���ق���ب���ل. وق����ال����ت ال���راب���ط���ة يف ب��ي��ان 

مباريات  ج��دول  اعتماد  “مت  ر�سمي: 

مو�سم  م��ن  االأوىل  ال��ث��اث  اجل���والت 

ت��واف��ر  ب�����س��رط  امل�����س��ت��اأن��ف،   20/2019

واأ�سافت:  ال�سامة”.  متطلبات  كل 

لعب كل املباريات خلف اأبواب  “�سيتم 
م��غ��ل��ق��ة، وج��م��ي��ع امل���واع���ي���د ب��ت��وق��ي��ت 

املواجهات  اأب���رز  وج���اءت  جرينت�س”. 

املعلنة بني مان�س�سرت �سيتي وتوتنهام 

ب��ي��ن��م��ا  ي���ون���ي���و/ ح�����زي�����ران،   19 ي�����وم 

 21 ي��وم  بليفربول  اإيفرتون  ي�سطدم 

ت�سيل�سي  ال�����س��ه��ر.وي��ل��ع��ب  ن��ف�����س  م��ن 

25 ي��ون��ي��و/  وم��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي ي���وم 

ح���زي���ران، ث���م ي�����س��ت�����س��ف ف��ري��ق بيب 

ج���واردي���وال ن��ظ��ره ل��ي��ف��رب��ول ي���وم 2 

يوليو/ متوز.

عوا�سم  وكاالت

بات جدول مباريات الدوري االإيطايل 

املو�سم،  ا�ستئناف  موعد  وت��اأك��د  ج��اه��زا، 

لكن االحتاد املحلي ال يزال ي�سعر بالقلق 

ب�����س��اأن اإم��ك��ان��ي��ة ع���دم ا���س��ت��ك��م��ال امل��و���س��م 

لاعبني  ال�سحي  احلجر  قواعد  ب�سبب 

امل�سابني بفرو�س كورونا.

ويف م��ع��ظ��م ال������دول ال���ت���ي ا���س��ت��اأن��ف��ت 

العامة  ال��ق��اع��دة  اأمل��ان��ي��ا،  ال��ن�����س��اط، مثل 

يجب  ب��ال��ف��رو���س  ي�����س��اب  اأي الع���ب  اأن 

عزله، لكن ميكن لزمائه اال�ستمرار يف 

التدريب واللعب ب�سرط �سلبية عيناتهم.

لكن يف اإيطاليا، اإذ من املقرر ا�ستئناف 

احل��ايل،  يونيو/حزيران   20 يف  ال���دوري 

بالكامل  الفريق  ب��ع��زل  احلكومة  اأق���رت 

ملدة 14 يوما.

وق������ال ج��اب��ري��ي��ل��ي ج���راف���ي���ن���ا رئ��ي�����س 

االحت��اد االإيطايل »هذا يثر قلق حركة 

كرة القدم بالكامل«.

واأ����س���اف اأن���ه ط��ال��ب وزي���ر ال��ري��ا���س��ة، 

يف  النظر  ب��اإع��ادة  ���س��ب��اداف��ورا،  فين�سنزو 

عدد  انخفا�س  ا�ستمر  اإذا  القاعدة،  هذه 

احلاالت اجلديدة امل�سابة يف الباد.

وتابع جرافينا م�سرا للدوري االأملاين 

با�ستمرار  ت�سمح  وا�سحة  قواعد  »توجد 

اجلهاز  ع�سو  اأو  الاعب  بعزل  الن�ساط 

الفني )فقط(«.

الكالت�سيو  مباريات  ج��دول  ويت�سمن 

خ��و���س م���ب���ارات���ني يف االأ����س���ب���وع م���ن 20 

من  الثاين  اإىل  احل��ايل  يونيو/حزيران 

اأغ�سط�س/اآب املقبل، حيث يكتمل املو�سم.

وق�����د ي���دخ���ل امل���و����س���م يف ح���ال���ة م��ن 

ملدة  الفريق  ع��زل  وج���وب  م��ع  الفو�سى، 

14 ي���وم���ا، وي���زي���د االأم�����ر ���س��ع��وب��ة ح��ال 

ا�ستحالة  يعني  ما  اأك��رث من فريق  ع��زل 

ا�ستكمال املو�سم حينها.

وط����رح ج��راف��ي��ن��ا ع���دة ح��ل��ول ب��دي��ل��ة، 

اإع��ان  اأو  فا�سلة  مباريات  اإق��ام��ة  بينها 

اإنهاء املو�سم، وفقا لعدد النقاط احلالية 

لكل ف��ري��ق، لكن ه��ذه احل��ل��ول مل حتظ 

بقبول جيد.
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نجوم صف أول ال يهتمون بنظافتهم الشخصية

دراسة بريطانية: الفنون والنشاطات 
الترفيهية تطيل عمر اإلنسان

االنباط - وكاالت

ال���دوالرت،  اآالف���ات  تكّلف  اطالالتهم  وك���اأّن  امل�شاهريعادة  يظهر 

فريقهم  بف�شل  احل��م��راء،  ال�شجادة  على  اطالالتهم  عند  بخا�شة 

حيث   وامل��ك��ي��اج،  ال�شعر  وف��ن��اين  االأزي�����اء  م�شممي  م��ن  �ص  املتخ�شّ

اأخم�ص  اإىل  ال��راأ���ص  اأن يطّل جن��م يف مظهر معيب م��ن  ال��ن��ادر  م��ن 

القدمني؛ لكّن هذه االطالالت قد تكون خادعة، اإذ لن ت�شدقوا اأّن 

العديد من جنومنا املف�شلني يبدون مذهلني متاًما من اخلارج، اإاّل 

مبا�شرًة،  بجوارهم  تقف  كنت  اإذا  منهم  تخرج  قد  كريهة  رائحة  اأّن 

وبع�شهم معروفون باإهمالهم لنظافتهم ال�شخ�شية.

بع�ص امل�شاهري يف الواقع �شريحون عندما يتعلق االأمر مبناق�شة 

يومي،  حّمام  اعتماد  بعدم  البع�ص  اعرتف  وقد  اليومية،  طقو�شهم 

املقربني  اأ�شدقائهم  اأي���دي  على  االآخ���ر  البع�ص  ف�شيحة  مت  بينما 

وزمالئهم النجوم وم�شادر جمهولة.

م��ن ب��ني ه����وؤالء ال��ن��ج��وم اخ��رتن��ا بع�ص جن���وم ال�����ش��ف االأول يف 

هوليوود:

بريتني �سبريز ال تهتم 

ال�سخ�سية بنظافتها 

وفًقا لدعوى ق�شائية رفعها حار�شها ال�شخ�شي ال�شابق فرناندو 

ت�شّمنت  الدعوى  النظافة.  بقّلة  متهمة  �شبريز  بريتني  فلوري�ص، 

اتهاًما ب� "اأ�شرار نف�شية" �شببتها النجمة، لعدم اال�شتحمام الأيام عدة 

متتالية، هذا باالإ�شافة اإىل عادات �شيئة كانت متار�شها النجمة، مثل 

اأمام اجلميع. وقال احلار�ص  باأنفها  امل�شتمر، وو�شع يدها  التدخني 

ال�شخ�شي: "مل ت�شتحّم الأيام عدة، ومل ت�شتخدم مزيل العرق، ومل 

تنظف اأ�شنانها ومل ترّتب �شعرها."

براد بيت يعتمد على 

املعطرة املناديل 

الن�شائح  بع�ص  ل��ه  ق���ّدم  بيث  ب���راد  اأّن  روث،  اإي��ل��ي  النجم  ك�شف 

اأث��ن��اء  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  كيفية  ح���ول  ل��اله��ت��م��ام  "املثرية" 
املعّطرة  املناديل  اأ�شتخدم  باأن  ن�شحني  "لقد  وقال روث:  الت�شوير. 

عند التعّرق." ل�شرح �شبب ا�شتغنائه عن اال�شتحمام، واعتماده على 

�شتة  "لدّي  روث:  اأخ��ر  بيت  اأّن  التقارير  اأف���ادت  امل��ع��ّط��رة،  املناديل 

اأطفال. ال وقت لال�شتحمام."

ت�سارليز ثريون: اال�ستحمام 

مرة كل اأ�سبوع 

قد تكون ت�شارليز ثريون هي اآخر جنمة نتوقعها اأن تن�شم  اإىل 

هذه القائمة. تبدو املمثلة احلائزة على جوائز دائًما �شاحرة للغاية، 

ال�شجادة  اإىل  �شعدت  كلما  االإع��الم  حديث  وتبقى  للغاية،  ومذهلة 

احلمراء، ويتم ت�شنيفها دائًما بني النجمات االأكرث اأناقة. لكّن جنمة 

حتى  تفاجئ  قد  ا،  جدًّ غريبة  جمال  طقو�ص  لديها   Monster
معجبيها املتع�شبني؛ يف مقابلة مع ديفيد ليرتمان )عر نيويورك 

وميكنني  قوية   فتاة  "اأنا  ال�شقراء:  القنبلة  اعرتفت  ن��ي��وز(،  ديلي 

اأن  يجب  ال��ذي  ما  نت�شاءل  اأ�شبوع".  مل��دة  ا�شتحمام  دون  من  البقاء 

يقوله زمالوؤها النجوم عن ذلك، اأو حتى معجبينها.

غوينيث بالرتو �ساحبة

 رائحة كريهة

بعدم   ،2013 ع��ام  بالرتو  غوينيث  املمثلة  اأق�شمت  كيف  نذكر 

النجمة  ا�شتكت  اأخ��رى. حينها  Met Met مرة  اأّي حفل  ح�شور 

ا للغاية، وتفوح منه  الفائزة بجائزة االأو�شكار، من اأّن اجلّو كان حارًّ

العرق تنبعث منها،  اأّن رائحة  ات�شح يف ما بعد،  العرق، لكن  رائحة 

اإذ قال  اأ�شواأ جتربة الأّي �شخ�ص يقف بجانبها:  وكانت على االأرجح 

"بدت   :National Enquirer ل�شحيفة  امل��ط��ل��ع��ني  اأح����د 

التي ت�شببت يف  اأّن االإ�شاءة هي  بّد  غوينيث مثالية لل�شور، لكن ال 

"كانت  اأن تكون رائحتها قوية بع�ص ال�شيء على االأنف".  واأ�شاف، 

الذعة للغاية. وقد راأيت �شخ�شني على االأقل يلّوحان باأيديهما اأمام 

اأنوفهما بعد املرور بجانبها."

االنباط - وكاالت

بعد اأن اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية )اليوني�شيف( موؤخراً باأن للفنون دور اإيجابي يف حل 

امل�شكالت ال�شحية للب�شرية، ك�شفت درا�شة بريطانية عن فائدة الرتفيه الإطالة العمر، حيث 

كان يعتقد النا�ص اأن الذهاب اإىل امل�شرح واحلفالت، ي�شاهم يف الرتويح عن النف�ص فقط، لكن 

جريت من قبل باحثني يف كلية لندن اجلامعية، فاإن امل�شاركة يف اأن�شطة 
ُ
بح�شب الدرا�شة التي اأ

فنية وثقافية توؤدي اإىل حت�شن يف ال�شحة العقلية وحتى اجل�شدية.

�شخ�ص  اآالف   7 م��ن  عينة  على  ل��ن��دن،  كوليدج  جامعة  اأقامتها  التي  ال��درا���ش��ة  واعتمدت 

جتاوزوا عامهم اخلام�ص وال�شتني، وحر�شت على مواكبتهم ب�شكل دوؤوب طيلة 12 عاماً.

وزي��ارة  وح��ف��الت  معار�ص  ح�شور  على  حر�شوا  ال��ذي��ن  االأ�شخا�ص  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 

املتاحف، بني وقت واآخر، كانوا اأقل عر�شة للوفاة بن�شبة 14 %، حينما انتهت مدة الدرا�شة.

 الرتفيه قلل من خطر الوفاة بن�سبة 30%

ال�شهر، يقلل  االأخ��رى، مرة واح��دة يف  الثقافية  املتاحف واملن�شاآت  زي��ارة  اأن  الدرا�شة  واأوردت 

احتمال الوفاة بن�شبة 31%

واأو�شح الباحثون اأن االأن�شطة الثقافية تعود بهذا النفع الكبري على امل�شنني، الأنها تدفعهم 

اإىل اخلروج من بيوتهم، كما اأنها ت�شمن لهم وقتاً للرتفيه، يف حني اأن العزلة داخل البيت بعد 

التقاعد، تف�شي اإىل نتائج عك�شية وغري مرغوبة على امل�شتوى ال�شحي.

والأن الرتفيه وح�شور املعر�ص واحلفالت ت�شفي على مرتديها حالة من ال�شعادة واالبت�شامة 

اإيجابي  وموؤ�شر  االإن�شانية،  احل��وارات  الطماأنينة يف  اأج��واء  اإ�شاعة  املعنوية يف  لها داللتها  التي 

لتقبل االآخر املختلف، كما لالبت�شامة داللتها ال�شحية يف اإطالة عمر االإن�شان واإ�شفاء البهجة يف 

�شياق حياته اليومية، وهو ما يوؤثر على ال�شخ�ص تاأثرياً اإيجابياً على حالته ال�شحية والنف�شية 

والعقلية، وبالتايل جتعل تفاعالته الداخلية غري معر�شة لل�شدمات املفاجئة.

طلبية ثمنها 5 ُجنيهات والتوصيل.. بـ10 آالف جنيه إسترليني
االنباط - وكاالت

رمبا يكون الت�شوق عر االإنرتنت اأكرث اأمناً 

و�شهولة يف بع�ص االأحيان، اإال اأنه ال يخلو من 

اأي  بح�شبان  تكن  مل  ال��ت��ي  الغريبة  امل��ف��اج��اآت 

املت�شوقني  اأح��د  مع  ح��دث  كما  �شخ�ص، متاماً 

ا�شرتى  عندما  ال�شهري،  اأم����ازون  م��وق��ع  ع��ر 

غر�شاً ال يتجاوز ثمنه ال� 5 ُجنيهات، لُي�شدم 

الغر�ص،  ل��ه��ذا  التو�شيل  ر���ش��وم  اأن  ذل��ك  بعد 

اإ�شرتليني  جنيه  اآالف  ال�10  يقارب  ما  بلغت 

قبل عيد امل��ي��الد، اأج��ل ع��زي��زي ال��ق��ارئ الرقم 

ج��ن��ي��ه  اآالف   10 ����ش���ح���ي���ح..  ق�����راأت�����ه  ال������ذي 

اإ�شرتليني.

ملا نقله موقع �شكاي نيوز، عن تقرير  وفقاً 

ن�����ش��ره م��وق��ع دي��ل��ي ري��ك��ورد ال��ري��ط��اين، ف��اإن 

اأنه  ُيرجح  ا�شمه، لكن  ال��ذي مل يذكر  املت�شوق 

�شراء  ك��ان قد طلب  املتحدة،  اململكة  يعي�ص يف 

حقيبة تخزين من موقع اأمازون خالل االأيام 

القليلة املا�شية، ال يتجاوز ثمنها ال�5 ُجنيهات 

اأن ت�شله بالفرتة ما  اإ�شرتلينية، وكان ينتظر 

بني 27 اأو 28 دي�شمر اجلاري. ومن املعروف 

تتعدى  ال  احلالة،  هذه  يف  التو�شيل  ر�شوم  اأن 

الـ3 ُجنيهات فقط.

ال���ذه���ول  اأن  ال���ري���ط���اين،  امل���وق���ع  وت���اب���ع 

باأن  الحظ  عندما  املت�شوق،  اأ�شابت  وال�شدمة 

طلبيته التي تبلغ ب�شعة ُجنيهات فقط، تكلفة 

ت�شليمها يف حال اأراد اأن ت�شله يوم اجلمعة 27 

جنيهاً  و888  اآالف   8 تكون  �شوف  دي�شمر، 

وا�شتالمها  ���ش��راءه��ا  اأراد  اإن  اأم���ا  اإ�شرتلينياً، 

 9 اإىل  ف��اإن تكلفتها �شوف ت�شل  باليوم نف�شه، 

الفور،  وعلى  اإ�شرتلينياً.  جنيهاً   999 اآالف 

ال�شراء  لعملية  ���ش��ورة  بالتقاط  املت�شوق  ق��ام 

التوا�شل  ع��ل��ى  ون�����ش��ره��ا  ال��غ��ري��ب��ة،  والت�شليم 

االجتماعي.

اأنه بح�شب ال�شورة التي  الغريب يف االأمر، 

حقيبة  ا�شتالم  اأراد  اإن  فاإنه  املت�شوق،  ن�شرها 

التخزين التي طلبها بالفرتة ما بني 11 و21 

والت�شليم  التو�شيل  تكلفة  ف��اإن  ال��ق��ادم،  يناير 

اإن  اأم��ا  اإ�شرتليني،  ال�2.99 جنيه  تتجاوز  لن 

 10 تكلفه  ف�شوف  ذل���ك،  قبل  ت�شله  اأن  اأراد 

العملية  ل�����ش��ورة  ن�����ش��ره  وع��ق��ب  ج��ن��ي��ه.  اآالف 

العديد  تلقى  تويرت،  موقع  عر  ح�شابه  على 

اأن  منها،  ك��ان  والتي  ال�شاخرة،  التعليقات  من 

بوا�شطة  احلقيبة  تو�شيل  اأرادت  ل��و  اأم����ازون 

طائرة خا�شة وفاخرة، لن ُيكلفه االأمر كل هذا 

املبلغ. وبع�شهم قال اأن جيف بيزو�ص، امللياردير 

االأم��ري��ك��ي وال��رئ��ي�����ص امل��وؤ���ش�����ص الأم������ازون، لو 

بنف�شه وب�شكل مبا�شر  الطلبية  ي�شلمه  اأن  اأراد 

�شتكون اأقل من 10 اآالف جنيه.

من جانبه، وبعد اأن انت�شرت ال�شورة واأخبار 

ه���ذه احل��ادث��ة ال��غ��ري��ب��ة، اأ���ش��ار م��وق��ع اأم����ازون 

اإال بعد فرتة  الت�شليم لن يكون متاحاً  اأن  اإىل 

االأعياد. واأكد العديد من امل�شتوقني باأن تكلفة 

عمليات  يف  تظهر  تعد  مل  جنيه  اآالف   10 الـــ 

ال  ح��دث  ما  اأن  املوقع، مرجحني  على  ال�شراء 

يتعدى كونه خلاًل فنياً فقط.

سحب الماماتوس.. صور 
تعرضها ناسا للمرة األولى

االنباط - وكاالت

للوهلة االأوىل فى هذه ال�شورة، �شتتخيل اأنك ترى م�شاهد من جمموعة اأفالم خيال 

ومت  كبري،  حد  اإىل  حقيقية  بالفقاعات،  ال�شبيهة  للغيوم  الغريبة  ال�شورة  لكن  علمي، 

التقاطها فوق ها�شتينج�ص، يف والية نرا�شكا يف عام 2004، وبح�شب »مريور« قامت 

باعتبارها �شورة  اأول�شن،  امل�شور جورن  التقطها  التي  ال�شورة الأول مرة،  نا�شا بعر�ص 

فلكية موؤخراً.

يف حني اأن الغيوم عادًة ما تكون ذات قاع م�شطح؛ فاإن ال�شحب يف هذه ال�شورة تكون 

م�شتديرة، ويف تو�شيح لنا�شا عن حدوث هذه الظاهرة: »عادًة ما تكون قيعان ال�شحب 

م�شطحة، وذلك الأن الهواء الدافئ الرطب الذي يرتفع ويرد، �شوف يتكثف يف قطرات 

للغاية، مع منو  ارت��ف��اع حم��دد  ع��ادة مع  امل��اء عند درج��ة ح��رارة معينة، والتي تتوافق 

قطرات املاء، تت�شكل �شحابة مبهمة، ومع ذلك، يف ظل بع�ص الظروف، ميكن اأن تتطور 

الهواء  ت�شقط يف  اجلليد  اأو  امل��اء  على قطرات كبرية من  التي حتتوي  ال�شحب  جيوب 

ال�شايف اأثناء تبخرها«.

ه��واء  تت�شكل يف  م��ا  وغالباً  امل��ام��ات��و���ص«،  »�شحب  ال�شحب  م��ن  االأن���واع  ه��ذه  وت�شمى 

م�شطرب بالقرب من العوا�شف الرعدية.

اأو�شحت  اأ�شكال ال�شحب غرابة، وقد  اأكرث  ملكتب االأر�شاد اجلوية؛ فهي بع�ص  وفقاً 

قائلة: »اإن �شحب املاماتو�ص هي بع�ص من ت�شكيالت ال�شحب االأكرث غرابة ومتيزاً مع 

�شل�شلة من االنتفاخات اأو احلقائب اخلارجة من قاعدة ال�شحابة، ميكن اأن يتغري �شكل 

ت�شكيالت املاماتو�ص على نطاق وا�شع من ال�شكل الكال�شيكي البارز، اإىل اأنبوب ممدود 

معلق من ال�شحابة اأعاله«.

بعد حوايل ال�شهرين والن�شف من اعالن حالة الطوارئ وفر�ص حاالت من حظر التجول ال�شامل 

واجلزئي وتعطيل الدوائر واملوؤ�ش�شات وال�شركات وامل�شانع واملدار�ص واجلامعات واملطاعم واملقاهي و 

االأندية واأماكن التجمعات وكافة القطاعات ، حتى طال هذا االإغ��الق م�شاجدنا وكنائ�شنا وذلك يف 

اإطار مواجهتنا لوباء كورونا ، وبعد ان جنحنا حكومة و�شعباً يف الت�شدي لهذا الوباء وح�شره يف حاالت 

حمدودة ، وبعد ان عادت احلياة جزئيا اإىل بع�ص القطاعات يف االأ�شابيع املا�شية ، فقد مت االإعالن يف 

االم�ص عن و�شولنا اإىل مرحلة اخلطر املنخف�ص واأعلن عن فتح الكثري من القطاعات اعتباراً من يوم 

غد ال�شبت مبا فيها الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة واملطاعم واملقاهي والنوادي واالأن�شطة 

الريا�شية واإعادة الن�شاط للحركة ال�شياحية وفتح ح�شانات االأطفال ، واهم �شيئ اعادة فتح م�شاجدنا 

وكنائ�شنا اأمام امل�شلني العابدين ولكل ال�شلوات . مع حرية التنقل بال�شيارات اخلا�شة ب�شكل عادي 

و�شيارات القطاع العام والعمومي بن�شف �شعتها وكل ذلك �شمن اإجراءات وقائية خا�شة ومت�شددة . 

واقت�شار حظر التجول على �شت �شاعات يومياً متتد من الثانية ع�شر منت�شف الليل حتى ال�شاعة 

ال�شاعة �شباحا .

وال اخفي عليكم انني يف البداية كنت اأميل للت�شدد يف اع��ادة فتح القطاعات وتخفيف اإج��راءات 

احلظر التي اتبعتها احلكومة مبوجب قانون الطوارئ ، وذلك من منطلق خ�شيتي من زيادة كبرية يف 

انت�شار الوباء ووقوع الكثري من االإ�شابات والوفيات ونحن جمتمع �شغري واأي حالة يتعر�ص لها اأي 

مواطن يعم اأثرها على الكثري من املواطنني . حتى انني كتبت عدة مقاالت خالفت بها بع�ص قرارات 

جمل�ص الوزراء بتخفي�ص بع�ص اإجراءات تقيد احلركة . وعندما بداأت تظهر بع�ص بوادر التح�شن يف 

احلالة الوبائية كتبت مقااًل اأقول فيه اأنه لي�ص االآن اوان النزول عن اجلبل وطلبت من املواطنني املزيد 

من التحمل وال�شر حتى نحقق املزيد من التعايف الأننا نواجه وباء ال ن�شتطيع القول انه مت الق�شاء 

عليه وعلى خطره قبل ت�شنيع لقاح له وقبل ان يتم ال�شيطرة عليه يف جميع اأنحاء العامل.

اال انه ومع م��رور االأي��ام وجن��اح احلكومة واالأجهزة الطبية املختلفة واالأجهزة االأمنية وقواتنا 

امل�شلحة وجميع الذين كانوا يعملون يف امليدان ملالحقة الوباء ومعاجلة من ا�شيبت به وح�شر بوؤره 

 ، راأ���ص عملهم  التواجد على  الذين كانت الظروف تقت�شي منهم  العامني  . واملوظفني  وتطهريها 

واأجهزة املحافظات والبلديات وعمال الوطن ، والوعي الذي متيزت به الغالبية العظمى من املواطنني 

، فقد ادى ذالك اإىل انح�شار حدة الوباء واالإ�شابات به وانح�شرت تقريبا بالقادمني من اخلارج اأو 

خمالطيهم . وكان كل ذلك يتم حتت رعاية وتوجيه جاللة امللك املعظم و�شمو ويل عهده امليمون .

وبعد ان حتقق ذلك وبعد ان اأ�شبحت حلقات قرارات احلظر والغلق ت�شيق حول اعناق املواطنني 

النقطاعهم عن م�شدر رزقهم ولفقدان الكثريين منهم لوظائفهم واأعمالهم ، ولتعطل حركة االإنتاج 

والتاأثريات ال�شيئة لهذه االإجراءات املت�شددة على االقت�شاد ، وللحالة املعنوية والنف�شية التي تعر�ص 

لها الكثري من املواطنني نتيجة هذا احلظر والذي مل يتعود عليه ال�شعب االأردين ، فاأنني اأ�شبحت 

اأمتنى ان تقوم احلكومة مبا يلزم وح�شب تطور احلالة ال�شحية يف البالد للتخفيف من اإج��راءات 

احلظر واالإغالق .

ولقد حتقق ذلك يف القرارات التي مت اتخاذها باالأم�ص والتي بلغت درجة اكر مما كنت اأتوقع . 

وكانت فاحتة خري هذه االإج��راءات اإقامة �شالة اجلمعة يف امل�شاجد بعد انقطاع الأكرث من �شهرين 

ون�شف . و�شيكتمل هذا اخلري يوم االأحد القادم باأقامة ال�شلوات يف كنائ�ص اخوتنا امل�شيحيني ثم يف 

عودة نب�ص احلياة يف خمتلف �شراين االقت�شاد واحلياة يف البالد . ولقد كانت جتربة �شالة اجلمعة 

اليوم عالمة مب�شرة باخلري ملا مل�شناه من املواطنني من التزام بتعليمات التباعد وارت��داء الكمامات 

والكفوف وا�شتخدام �شجادة ال�شالة اخلا�شة بكل مواطن اأو املخ�ش�شة لال�شتعمال مرة واحدة فقط .

اأق��ول اليوم ليكن نزولنا عن اجلبل ب�شيوفنا حتى ال ياأخذنا الوباء على حني  ولكني ومع ذلك 

غرة . و�شيوفنا هنا هي وعينا والتزامنا باتباع االإر�شادات والتعليمات ال�شادرة عن اجلهات املعنية اإىل 

ان ي��زداد الو�شع حت�شننا وت�شدر ار�شادات وتعليمات جديدة بهذه اخل�شو�ص . وان ال نركن اإىل ان 

امورنا اأ�شبحت بخري ب�شكل كامل وان ال نفقد حر�شنا هذا والتزامنا بعد كل يوم مي�شي ونحن نخرج 

ملمار�شة عملنا وحياتنا الطبيعية اأو ونحن نرتدد على االأماكن العامة حتى لو مل تقع اأية اإ�شابات بني 

املواطنني . الأن خطر هذا الوباء ال يزال موجوداً ، وهو يرتب�ص بنا لي�شتغل اأية تغرة ليعاود انق�شا�شه 

علينا . وهنا �شوف يكون انت�شاره اكر وهزميتنا اكرث واأ�شد املاً . وهذا االأمر يتطلب من قبل اجلهات 

احلكومية واملعنية بالت�شدي لهذا الوباء ان تبقى متيقظة منتبهة ، وان تعمل على اكت�شاف اأية ثغرة 

قد حت�شل وال�شيطرة عليها واإغالقها فوراً .

كما ان هذا يتطلب منا ان نكون عونا لهذه احلكومة يف مواجهة هذا الوباء ولي�ص اأعداء لها كما 

ح�شل ولالأ�شف من قبل الكثري من املواطنني يف االأ�شابيع املا�شية ، حيث خلطوا ما بني مواقفهم 

امل�شبقة منها قبل انت�شار هذا الوباء ومعار�شتهم لقراراتها واإجراءاتها وحتى ت�شكيلتها ولكل ما قامت 

به ، لت�شمل هذه املعار�شة جميع االإجراءات التي قامت بها والقرارات التي اتخذتها ملواجهة هذا الوباء 

والتي كانت يف الكثري منها جمرد نكاية بها اأو ت�شفية ح�شابات معها .

اننا االآن ونحن على ابواب مرحلة جديدة وفا�شلة يف مواجهة هذا الوباء ، ال بل فا�شلة يف مواجهة 

م�شتقبلنا وم�شتقبل االردن ، مطالبني بالكثري من احلر�ص واالنتباه والتعاون لنخرج من هذ الو�شع 

باأقل اخل�شائر ولنعاود االنطالق للم�شتقبل ملعاجلة كل اخطاء املا�شي وان نفتح �شفحة جديدة يف 

اللواء المتقاعد مروان العمد

 ما بعد العسر اال اليسر

يتابع العامل باإهتماٍم وحر�ٍص �شديدين ما يجري يف الواليات املتحدة حول مقتل املواطن االأمريكي  

جورج فلويدحتت ركبة �شرطي اأبي�ص وهوي�شرخ وي�شتنجد “اأنا اختنق..ال اأ�شتطيع اأن اأتنف�ص”، ب�شورة 

هزت م�شاعر الب�شرية يف بلد اُعتر االول دميقراطياً واالول يف جمال حقوق االن�شانعلى م�شتوى 

العاملاأجمع ، اذ مل يكن ال�شرطي االبي�ص حتت اي حالة من التهديد ليذهب اىل هذا احلد العنيف 

من ردة الفعل ، انني اقارن بكل فخار واعتزاز االداء املميز وال�شور امل�شرقة لقواتنا امل�شلحة واجهزتنا 

االأمنيةيف التعامل مع الالجئني واحلراك وجائحة كرونا التي ر�شمتها امام الراأي العام املحلي والعاملي 

يف تاريخها االن�شاين حملياً وعاملياًوترتك ارتياحاً عاماً بني ابناء الوطن وامام العاملعك�شت اأخالق 

املجتمع االردين واملروؤة العربية املتا�شله واملتجذرة يف االردنيني على مدى الزمان  

ون�شره  ال��ق��ان��ون  امللهوفني وتطبيق  االزم���ات وجن���دة  ادارة  بعيد  زم��ن  ال��ت��اري��خ منذ  �شهد  لقد   

املظلوملكن احلالة االردنية يف قواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنية على م�شتوىاال�شتجابة الفردية او 

اجلماعية كانت متثل همماً عالية ونخوة اردنية ال زمت قواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنيةوحالة متميزة 

تدل على مروؤة و�شهامةهذه االجهزةتتكامل بها اجلهود الوطنية بني املوؤ�ش�شات االردنية

االن�شان  حقوق  يخ�ص  مبا  الع�شر  واأخالقيات  اأدب��ي��ات  عن  االي��ام  عاملياًهذه  احلديث  اإزداد  لقد 

فباي �شورة م�شرقة تعطيها قواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنيةللمنظمات االن�شانية وحقوق االن�شان 

وللجاليات على االر���ص االردنية عن ح�شن التعامل يف جائحة كررونا وازم��ة الالجئني ال�شوريني 

وا�شلوب مميز عك�ص قدرات قيادية فذه يف ح�شن التعامل ولباقة الت�شرف 

ال بد من تعزيزق�ش�شاملروؤة والفزعة االردنية وجعلها مثاًل وحديثاً لالجنازات االردنية العاملية 

على ال�شعيد االن�شاين ب�شورة قل مثيلها بعد هذا امل�شهد الذي هز العامل ويف جمتمع متطور يّدعي 

بان�شانيته وبالعدل وامل�شاواةفاي �شورة م�شرقة بعد هذا امل�شهد املرعب يعك�شها االداء الراقي لقواتنا 

امل�شلحة واجهزتنا االأمنية فيالتوا�شلمع الالجئني واملواطنيني واملجتمعاملحلي؟ 

اأن البناء على االجناز االن�شاين الكبري لقواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنيةيف هذا االقليم امللتهب 

اأبعادة وجوانبهاالن�شانيةيعزز منالت�شاركيةومفهوم االمن الوطني مبفهومه  الذي يعاين كثرياً يف 

ال�شامل وال��دور الكبري يف املحافظه على االمن واال�شتقرار من هذه املوؤ�ش�شات ، كما يقت�شي ر�شد 

االأمنيةلتبقى حمط  واجهزتنا  امل�شلحة  قواتنا  تكرمي  االن�شانية ومن خاللها  الوطنية  االجن��ازات 

الر�شا واالرتياح من خمتلف �شرائح املجتمع االردين وتر�ّشخ من خالل اداءها املميز مقارنة مع احدث 

دول العامل �شوره م�شرقة ترتك ذكرى وم�شاعرعابرة وحلظات �شعيدة تاأتي من حب اأزيل للوطن 

والقيادة الها�شمية

يعك�شاالداء املهني والراقي يف قواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنيةانطباعاً واألقاً قياديا فذاً فاالبداع 

وفن القيادة يف هذه االجنازات الوطنيةال يحتاج اىل خم�ش�شات مالية لتحقيق االجناز املن�شود اأمنا 

ياأتي من ح�شن الت�شرف والقرار ال�شائب الذي يعك�ص ح�شاً وطنياً رفيعاً يحمل الهم االردين وترجم 

البعد احلالة االن�شانية اىل اجناز وطني و�شورة م�شرقة مل تكن تكاليفها �شيئاً ملمو�شاً لكنها تتجاوز 

يف بعدها ما تعجز عنه دواًل و�شعوباً بامكانياتها وخم�ش�شاتها 

انها حالة لتعزيز الهوية الوطنية االردنية على م�شاحة وطنية متثل م�شاحة االردن واالردنيني 

هوية �شديقة لكل الهويات ولي�شت يف حالة �شراع مع اأية هوية اخرى ، واأن خلق الوالء واملحبة االردنية 

مع االخرين يحتاج يف دول اأخرى اىل جهوداً مادية ونوعية وب�شرية من ال�شعب الو�شول اليها بهذا 

امل�شتوى الراقي الذي يتم اجنازه يف قواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنية

ان االداء القيادي الفذ الراقي قواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنيةياأتي ان�شجاماً مع التوجيهات امللكية 

ال�شامية يف االهتمام بالبعد االجتماعي والتعاملب�شورة ح�شارية وبا�شلوب ان�شاين قل نظريه يف هذا 

العامل واعطى �شوره نا�شعة م�شرقه لقواتنا امل�شلحة واجهزتنا االأمنيةوللموؤ�ش�شات االردنية الوطنية 

امام العامل ، حفظ اهلل االردن عزيزاً منيعاً بقيادته الها�شمية املظفرة وامد اهلل بعمر جاللة القائد 

االعلى القوات امل�شلحة امللك عبداهلل الثاين املعظم وريث الثورة العربية الكرى ور�شالتها ومبادئها 

واإن جاللة قائدنا االأعلى حفظة اهلل يدفع يف االأردن وطناً و�شعباً وموؤ�ش�شات الهمة واملعنوية والعمل 

اجلاد والدوؤوب واالأمل يف امل�شتقبل

رزق عقلـة الخوالدة 

قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية… 
مـرؤة أردنية وعـلو في الـهمة


