
 اجم�اع على اجراء االنتخاب�ات وضبابية في الحل او التس�ليم 
 اصدقاء الرئيس يتحدثون عن التعديل ومناكفيه عن الرحيل 

 األردن يرحب بإعالن القاهرة لحل األزمة الليبية

وزيرة السياحة: برنامج أردننا جنة - أردننا بخير
 ينطلق في 20 حزيران

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

العيسوي : اولى أولويات الملك تحسين 
نوعّية حياة المواطن 

االنباط-عمان  

زار رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي، 

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة 

امللك، يو�شف ح�شن العي�شوي، ام�س ال�شبت، 

بلواء  احل�شني”  “اأم  م��ّرة  تاأهيل  م�شروع 

ماركا يف العا�شمة عّمان، الذي جاء تنفيذاً 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

حزيران  يف  للمّرة  املفاجئة  زيارته  خ��الل 

من العام املا�شي.

وجال العي�شوي يف مرافق املّرة، واطلع 

اأر���س  على  املتحّقق  الإجن���از  م�شتوى  على 

ال����واق����ع، ح��ي��ث ���ش��م��ل م�����ش��روع ال��ت��اأه��ي��ل؛ 

امل��ّرة ومرافقه  اإج��راء �شيانة �شاملة ملبنى 

ت��اأث��ي��ث��ه وت���زوي���ده  اإىل ج���ان���ب  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

املختلفة،  وامل�شتلزمات  الأدوات  مبختلف 

مبا ميّكن املّرة من تقدمي خدمات نوعّية 

للفئات امل�شتهدفة.
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االنباط – عمر كالب 

من  امل��ق��رب  الفريق  متنّيات  جنحت  ���ش��واء 

على  وزاري  تعديل  ب��اإج��راء  احلكومة  رئي�س 

وال��غ��اء  الرت�شيق  العري�س  ع��ن��وان��ه  ال��ف��ري��ق 

مفو�شيات  اىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ال������وزارات  ب��ع�����س 

 ، اخل��دم��ات  وزارات  وحت��دي��دا  للرئي�س  تابعة 

الد�شتوري  ال�شتحقاق  فاإن   ، بع�شها  دمج  او 

لكنه  القوة  يف  لالمنيات  م�شاٍو  اآخ��ر  راأي  له 

 ، – يف الجت���اه  – اي الم��ن��ي��ات  معاك�س لها 

ف��الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ق��ائ��م��ة وق��ادم��ة قبل 

الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ق��ال  كما  ال��ع��ام  نهاية 

واكد ذلك اكرث من وزير مقرب بحجم وليد 

ال��ل��ذان   ، الع�شايلة  وب����وزن  اجم���د  امل�����ش��ري 

العام  نهاية  قبل  النتخابات  اج��راء  ي��وؤك��دان 

دورة  او  ا�شتثنائية  دورة  عقد  من  ويت�شككان 

عادية مطلع ت�شرين الول القادم ، بل جتراأت 

بع�س امل�شادر وقالت ان النتخابات يف ت�شرين 

ت�شرين  يف  انها  يوؤكد  وبع�شها  املقبل  الثاين 

، واخليار  اك��ر  ق��وة اخليار الول  الول لكن 

بالقطع للملك .

تيار ل  ، يقف  املقابل  او  الآخ��ر  يف اخلندق 

ي�شتهان بوزنه ليوؤكد ان احلكومة راحلة مع 

ثمة  وان  فقط  ال��ن��واب  ولي�س  الأم���ة  جمل�س 

ت��ف��وح يف الف���ق ،  ت�����ش��ون��ام��ي �شيا�شي  رائ��ح��ة 

الردنية  الدولة  يف  ح�شا�شة  موقع  تطال  قد 

عميق  �شيا�شي  واإرث  ت���راث  اىل  م�شتندين   ،

مفاده ان 15 برملانا جرى حلها مقابل برملانني 

اثنني اكمال عمرهما .

التفا�صيل �ص »3«

الأحد  15 �شوال  1441 هـ  - املوافق    7  حزيران   2020 م - العدد  5356  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

سيناريوهات متضاربة بانتظار شكل االنتخابات القادمة 

الحكومة بين التعديل والرحيل 

العبادلة : الجسر العربي يستعد لنقل ٤00 اردنى 
عالق من  مصر الى العقبة  

االنباط-  خليل الفرايه

اأكد  نائب مدير عام �شركه اجل�شر العربي  

اأ�شطول اجل�شر العربي  عدنان العبادلة ان 

العالقني يف  ي�شتعد  لنقل كافة  الردنيني 

جمهوريه م�شر العربية الراغبني بالعودة  

اجل�شر   ا�شطول   ان  العبادلة  وبني  للوطن 

�شيبا�شر بنقل  العالقني الردنني من ميناء 

بالعقبة  الركاب  ميناء  اىل  امل�شري  نوبيع 

وذلك  بعد التن�شيق الكامل  ما بني اجلهات 

الر�شمية ل �شيما �شفارتنا بالقاهرة، موؤكدا 

ان ع���دد الردن���ي���ني ال��ذي��ن ���ش�����ش��ل��ون  بعد 

منت�شف الليلة يبلغ ٣51 اردنيا.

وق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر اجل�����ش��ر ال��ع��رب��ي  ان��ه 

مت حت��دي��د ام���اك���ن ل��ت��ج��م��ي��ع ال��ع��ال��ق��ني يف 

ذلك   بعد  ونقلهم  وال��ق��اه��رة   ال�شكندرية 

اىل ميناء نوبيع امل�شري ليتم اعادتهم اىل 

الردن بحرا، م�شريا ان ال�شركة و بالتعاون 

م��دي��ري��ة  �شيما  ال��ر���ش��م��ي��ة ل  م��ع اجل��ه��ات 

���ش��ح��ة ال��ع��ق��ب��ة ق���ام���ت ب��ت��ج��ه��ي��ز م��ن��ط��ق��ة 

جت��م��ع��ه��م ب��امل��ي��ن��اء وف���ق اج������راءات �شحية 

واحرتازية م�شددة.
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»تطوير المناهج«: عودة اآليات القرآنية 
إلى المناهج واندثار »كولينز«

في حديث خاص لـ »  «

�صلباية االأنباط-فرح 

اأكد مدير املركز الوطني لتطوير املناهج 

اأن  م�شاد،على  حممود  ال��دك��ت��ور  ال��رتب��وي��ة 

 2020-2021 ال��ق��ادم  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 

،���ش��ي�����ش��ه��د ت����ط����ورا م���ل���ح���وظ���ا يف م��ن��اه��ج 

ال��ط��ل��ب��ة،ع��الوة ع��ن اإع�����ادة ت��ط��وي��ر كتابي 

العلوم والريا�شيات لل�شفني الأول والرابع 

مالحظات  ال�شابقة  الن�شخة  لق��ت  بعدما 

و�شكاوى عديدة من اجلهات املعنية.

����اد يف ح����دي����ث خ����ا�����س م��ع  وق�������ال م���������شّ

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  امل��رك��ز  “الأنباط”:اأن 
يف  م�����ش��ت��م��ر  “كورونا”،  ج��ائ��ح��ة  ظ�����روف 

اأق���وى،يف  بطريقة  امل��ن��اه��ج  تطوير  عملية 

يف  ت���ط���ب���ق  مل  ال����ت����ي  اخل����ط����ط  اأن  ح�����ني 

امل��رح��ل��ة الأوىل،ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، م��ن عملية 

الفرتة  يف  تطبيقها  �شيتم  املناهج  تطوير 

التطوير  عملية  اأن  اإىل  ال��ق��ادم��ة،م�����ش��ريا 

���ش��ت�����ش��م��ل 4 ���ش��ف��وف ج��دي��دة،ب��ال���ش��اف��ة 

لل�شفني الأول والرابع وذلك ملادتي العلوم 

ال��ت��ط��وي��ر  اأن ع��م��ل��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ات،ح��ي��ث 

�شتطال الغالف اي�شا.

ويف ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،ب��ني م��دي��ر امل���رك���ز ان��ه 

اأن يتم  ووفقا للخطة احلالية، فمن املقرر 

ت��ط��وي��ر ك��ت��اب��ي ال��ع��ل��وم وال��ري��ا���ش��ي��ات ل��� 4 

لالأخطاء  وتفاديا  انه  ،اإل  جديدة  �شفوف 

التي وردت.
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مني  واع��رتاف��اً  �شهادة  لكنها   ، املجاملة  باب  لي�س من  مقايل هذا 

بعلمه وفكره وقيادته ونيله وا�شتقامته..

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البوتا�س العربية معايل املهند�س جمال 

 ، واأه��ل��ه  لدينه ووطنه  والإخ��ال���س  ال��وف��اء  �شيمته  رج��ل  ال�شرايرة، 

 ، �شمعة  تك�شبه  ول  �شهرة  تزيده  لن  ال�شهادة  ه��ذه  اأن  ج��داً  وبديهي 

بيننا،  القامة  بهذه  تتمتع  �شخ�شية  ن��رى  ب��اأن  ولوطننا  لنا  فهنيئاً 

والتقدير  الح����رتام  م��ن  الكثري  ال��رج��ل  ل��ه��ذا  نكن  اأن��ن��ا  واحلقيقة 

مثمنني حفيظته املعرفية وا�شتقامته النادرة .

ال�شيء امل�شرف اأن املهند�س ال�شرايرة رجل دولة ووطن مل ينزاح 

 . و�شجاعته  و�شرامته  ودقته  بها  يوؤمن  التي  ومبادئه  اإ���ش��راره  عن 

معرفتي به من خالل الإعالم وبع�س من الأ�شدقاء املقربني ملعاليه 

.. موؤخراً �شدر قرار وزارة املالية ت�شميته ممثاًل لها يف جمل�س اإدارة 

التهاين  كمية  و�شاهدت  اجل��دي��دة  ب��دورت��ه  العربية  البوتا�س  �شركة 

اأن  اأفكر  اأك��ن  مل   .. ال��ق��رار  بهذا  املواطنني  من  والفرحة  والتريك 

يكتب قلمي يف مدح رجل من رجال الدولة. قد ياأخذ البع�س كلماتي 

مبنحى اآخر ويعتقد البع�س اأنني بالغت يف املدح واأطريت يف الثناء اأو 

ابتعدت عن جوهر احلقيقة.

معنى  بكل  رج��ل   .. املنا�شب  امل��ك��ان  يف  املنا�شب  ال��رج��ل  نقول  نعم 

بجد  عمل   ، حمبوبة  ف��ذه  �شخ�شية  م��ن  وج��دن��اه  كله  وه��ذا  الكلمة 

ون�شاط وكان يو�شل الليل بالنهار حتت ظل الراية الها�شمية..

، ب��ل ه��ي احلقيقة  ب��اب املجاملة  اأك��ت��ب كلماتي ه��ذه م��ن  اأك���رر ل 

اأن هناك  ، حقاً  التي منحها له كل من تقرب منه وعرفه  وال�شهادة 

جند  فال  باأخالقهم  احرتامهم  علينا  يفر�شون  الأ�شخا�س  بع�س 

حرجاً باأن نقول فيهم كلمة حق ووقفة اإن�شاف ي�شتحقونها.

اهلل”  ي�شكر  ل  النا�س  ي�شكر  ل  “من   : تقول  ال�شرعية  القاعدة 

وطنية  �شخ�شية  ال�����ش��راي��رة  ج��م��ال  امل��ه��ن��د���س  �شخ�شية  اأن  ح��ي��ث   ،

للوطن  يقدم   ، العايل  والفكر  والنبل  بالإن�شانية  يتمتع  واعية  فذة 

واملواطن كل ما هو مفيد ، ويعامل كل النا�س �شوا�شية ، ل توجد يف 

قلبه ذرة من العن�شرية اأو احلزبية .

اأعانك اهلل على حمل هذه الأمانة لتوا�شل عطاوؤك الذي ل ينقطع 

، فاأنتم من حققتم بجهودكم وحر�شكم طموح الوطن و�شعادة اأفراده 

املن�شودة  الأه��داف  ، وحققتم  فاأجنزمت ول زلتم تنجزون ما وع��دمت 

ونلتم ر�شا اهلل ومن ثم ر�شا املواطنني يف جميع اأنحاء الوطن .

هوؤلء هم رجال اأبا احل�شني الأوفياء املخل�شني الذين ل يريدون 

من اأعمالهم جزاًء ول �شكوراً اإل من اهلل عز وجل ، وهم الذين اأ�شروا 

على بذل اخلري فوجدوا القبول من اهلل والحرتام من اأفراد املجتمع 

والوطن.

معكم ننجح .. وبكم ي�شتمر العطاء

سامر نايف عبد الدايم

الصرايرة .. رجل البوتاس



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

أجواء حارة اليوم و انخفاض قليل غدا

األردن يرحب بإعالن القاهرة 
لحل األزمة الليبية

االنباط-عمان

اجلوية،  االأر���س��اد  دائ��رة  تقرير  وبح�سب 

ت�ستمر االأجواء غدا حارة يف اأغلب املناطق، 

وحارة جدا يف االأغوار والبحر امليت والعقبة، 

بينما تنخف�ض درجات احلرارة االثنني مع 

بقائها اأعلى من معدالتها االعتيادية بقليل، 

املرتفعات  يف  ن�سبيا  ح���ارة  االأج����واء  وت��ك��ون 

اجلبلية وال�سهول، وحارة يف باقي املناطق.

 االنباط-عمان

ت��ق��وم  ال��ت��ي  ام�����ض اجل���ه���ود  االأردن  ث��م��ن 

حلل  ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية  بها 

االأزمة الليبية والتي اأجنزت “اإعالن القاهرة 

امل�سري عبد الفتاح  الرئي�ض  رع��ى  ال��ذي   “
ال�سي�سي اإطالقه اليوم ال�سبت، خالل موؤمتر 

عقيلة  الليبي  ال��رمل��ان  رئ��ي�����ض  م��ع  �سحفي 

امل�سري  الليبي  �سالح وقائد اجلي�ض الوطني 

خليفة حفرت .

وق��ال وزي��ر اخلارجية و���س��وؤون املغرتبني 

اأمي����ن ال�����س��ف��دي اإن امل��م��ل��ك��ة ت��ث��م��ن اجل��ه��ود 

القاهرة”  “اإعالن  اأثمرت عن  التي  امل�سرية 

الذي ي�سكل اإجنازاً مهماً.

اأن االع��الن ميثل مبادرة  واأك��د ال�سفدي 

من�سجمة مع املبادرات الدولية “يجب دعمها 

للتو�سل حلل �سيا�سي لالأزمة الليبية يحمي 

ليبيا ووحدتها وا�ستقرارها عر حوار ليبي.«

ودعت املبادرة اإىل وقف اإطالق النار اعتباراً 

من يوم االثنني و�سددت على اأهمية خمرجات 

موؤمتر برلني ب�ساأن الو�سول حلل �سيا�سي يف 

ليبيا، وااللتزام باإعالن د�ستور ليبي واإحياء 

امل�سار ال�سيا�سي حلل االأزمة الليبية.

االنباط-عمان

وال�����ري  امل����ي����اه  وزارة  ع�����ام  ام�����ني  ق�����ام 

اأمني  م�ساعد  يرافقه  �سبح  علي  املهند�ض 

م. ه�سام احلي�سة  االأردن  �سلطة وادي  عام 

وامل�ساعد  �سالمة  عمر  لالإعالم  وامل�ساعد 

لالغوار اجلنوبية م. رائد ال�سعوب ومدير 

وم.  ال��ع��دوان  ان��ور  م.  وال�سيانة  الت�سغيلة 

على  بجولة  الري  مدير  الرحامنة  ا�سامة 

عدد من امل�ساريع الزراعية وم�ساريع الري 

يف مناطق االغوار اجلنوبية �سملت مناطق 

ال�����س��ون��ة اجل��ن��وب��ي��ة وال��ك��ف��ري��ن وال���رام���ة 

وغور حديثة وال�سايف وزيارة �سد الكفرين 

يف جولة جاءت مبتابعة مبا�سرة من وزير 

امل��ي��اه وال���ري م. رائ���د اب��و ال�����س��ع��ود بهدف 

على  املزارعني  االخ��وة  ح�سول  من  التاأكد 

ال��ري  امل��ائ��ي��ة م��ن م�����س��ادر م��ي��اه  حقوقهم 

ل��الغ��را���ض ال���زراع���ي���ة واالط��م��ئ��ن��ان على 

ب��ت��زوي��د  االردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  اج�������راءات 

مياه  من  باحتياجاتها  الزراعية  الوحدات 

امل�����س��اري��ع  واجن����اح  امل��ن��ط��ق��ة  لتنمية  ال����ري 

ال���زراع���ي���ة ف��ي��ه��ا ت��ل��ب��ي��ة ل��ل��ت��وج��ي��ه امل��ل��ك��ي 

الوطنية. بالزراعة  ال�سامي باالهتمام 

جمعه  لقاء  خالل  �سبح  املهند�ض  واأك��د 

 18 م�سروع  �سمن  ال��ري  جمعيات  بروؤ�ساء 

وم�سروع  ال�ساد�سة  املرحلة  والكرامة/  كم 

ح�������س���ب���ان/ ال���ك���ف���ري���ن وغ������ور ك���ب���د اح��م��د 

وتوفيق  الكفرين  جمعية  رئي�ض  ال��ع��دوان 

ال�سطري رئي�ض جمعية 81 واحمد اليماين 

الرامة  جمعية  ورئي�ض   ٩٥ جمعية  رئي�ض 

رئي�ض  م�سطفى  علي  وم.  ال��ع��دوان  ط��الل 

تقوم  االردن  وادي  �سلطة  ان  بلدنا  جمعية 

على الدوام بتعزيز جهودها بهدف تطوير 

لدعم  االغ��وار  مناطق  يف  الزراعي  الواقع 

االخ����وة امل���زارع���ني ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن ال��ق��ي��ام 

املن�سودة  االه���داف  يحقق  مب��ا  بواجباتهم 

جودة  وتعزيز  الوطنية  ال��زراع��ة  تنمية  يف 

االعباء على  والتخل�ض من  االردين  املنتج 

�سيتم  اأنه  االغ��وار مبينا  امل��زارع يف مناطق 

مو�سوع  وخ��ا���س��ة  الق�سايا  ك��اف��ة  متابعة 

االع��ت��داءات وت��وف��ري ك��ل االآل��ي��ات وال�سبل 

لتعزيز تامني مياه الري للمزارعني.

واطلع خالل اجلولة على �سري االأعمال 

ري  �سبكات  تاأهيل  اأع��ادة  م�سروع  اإجن��از  يف 

غ���ور ك��ب��د ب��ط��ول 170ك����م ب��ك��ل��ف��ة ن��ح��و 17 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار مم��ول��ة م���ن ب��ن��ك االأع���م���ار 

KFW الذي يهدف لرفع كفاءة  االملاين 

ع��م��ل��ي��ات ت���زوي���د م���ي���اه ال����ري ل��الغ��را���ض 

فيه   %٩2 االإجن���از  ن�سبة  وبلغت  ال��زراع��ي��ة 

ل���ت���زوي���د ال����وح����دات ال���زراع���ي���ة ب��وا���س��ط��ة 

االن�����س��ي��اب وا���س��ت��ب��دال امل�����س��خ��ات مب��وف��رة 

للطاقة وحديثة �سمن خطط �سلطة وادي 

ال��ري وزي��ادة  زي��ادة توفري مياه  االردن يف 

ال���رق���ع���ة ال����زراع����ي����ة يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 

وا�ستحداث م�ساريع  تنموية حتارب الفقر 

وال���ب���ط���ال���ة وت���وف���ر ف���ر����ض ع��م��ل اله���ايل 

امل��ن��اط��ق وت���وف���ر دخ���ال اق��ت�����س��ادي��ا ك��رمي��ا 

للمزارعني.

وبني اأن العمل جار لبدء درا�سات تنفيذ 

خ���ط ن���اق���ل م���ن ت����الل ال���ذه���ب وخ���زان���ات 

لتزويد م�سروع 18 كم.

ال�سخ  م��ن حم��ط��ات  ع��دد  تفقد  ك��ذل��ك 

يف امل��ن��اط��ق و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��اأك��د 

م���ن ادام������ة و����س���ي���ان���ة ه����ذه امل���ن�������س���اأت مب��ا 

ي�����س��م��ن ك���ف���ائ���ة ع��م��ل��ه��ا ل��ت��و���س��ي��ل امل���ي���اه 

املعلنة  االدوار  وح�سب  امل��زارع��ني  ل��الخ��وة 

وال��ت�����س��ارك  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  امل��ع��دة  واالدوار 

م��ع االخ���وة امل��زارع��ني واك���د ع��ل��ى ���س��رورة 

ال�سبكة  الدام���ة  ال��دوري��ة  ال�سيانة  اإج���راء 

و�سيانتها اأوال باول.

ووادي  اجلنوبية  االأغ���وار  مديرية  ويف 

ع���رب���ة ال��ت��ق��ى ب��رئ��ي�����ض احت�����اد امل���زارع���ني 

رائ���د ال�سعوب  ال��روا���س��دة وح�����س��ور  ع���ودة 

امل��ي��اه م. �سعد احل��ج��ران  وم�����س��وؤول ت��وزي��ع 

جمعية  اخلطبا  مو�سى  اجلمعيات  وروؤ�ساء 

جمعية  الروا�سدة  وعايد  فيفا  م�ستخدمي 

جمعية  ال���روا����س���دة  اهلل  وع��ب��ي��د  خ��ن��زي��رة 

م�����س��ت��خ��دم��ي ال�������س���ايف و���س��ل��ي��م ال��ه��ومي��ل 

ج��م��ع��ي��ة م�����س��ت��خ��دم��ي امل���زرع���ة واحل��دي��ث��ة 

وا�ستمع اىل �سرح مف�سل عن االحتياجات 

�سلطة  ك���ادر  ب��ني  االع��م��ال  تن�سيق  وال��ي��ات 

م��وك��دا  امل���زارع���ني  واالخ�����وة  االردن  وادي 

املفتوح  الباب  �سيا�سة  انتهاج  �سرورة  على 

بالعمل  مطالبا  دائ��م  ب�سكل  والت�ساركية 

على مدار ال�ساعة لتامني اخلدمة لالخوة 

اإ���س��ن��اد ال�����س��ل��ط��ة يف  امل���زارع���ني داع���ي���ا اإىل 

مواجهة االعتداءات ملا فيه م�سلحة املزارع 

املائية. و�سمان حقوقه 

كما تفقد التزويد املائي يف مناطق غور 

ال�سايف وجال على بع�ض مناطق الدور مع 

مدير اإدارة املياه م. نا�سر اجلعافرة والتي 

بئر  حفر  وموقع  ملحوظا  حت�سنا  �سهدت 

جديد يف املزرعة الذي من املتوقع االنتهاء 

م��ن��ه خ���الل ���س��ه��ري��ن وت��ف��ق��د حم��ط��ة �سخ 

الرئي�سية. ال�سايف  غور 

امين عام المياه يتفقد مناطق االغوار الجنوبية
التقى رؤساء الجمعيات الزراعية

االنباط-عمان

جمد  واالآث���ار  ال�سياحة  وزي���رة  اأعلنت 

برنامج  م��ن  ال��ث��اين  امل��و���س��م  اأن  ���س��وي��ك��ة، 

لل�سياحة  بخري”  اأردننا   - جنة  “اأردننا 
الع�سرين  يف  ر�سميا  �سينطلق  الداخلية، 

م��ق��ررا  ك��ان  اأن  ب��ع��د  ال�سهر احل���ايل،  م��ن 

اط���الق���ه خ����الل ال���رب���ي���ع امل���ا����س���ي، ل��ك��ن��ه 

ت���اأخ���ر ب�����س��ب��ب ت���داع���ي���ات وب����اء ك���ورون���ا . 

وق���ال���ت ���س��وي��ك��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

وجهة،   60 �سي�سمل  الرنامج  اإن  ال�سبت، 

تنطلق  االأوىل  مرحلتني،  على  و�سيكون 

والثانية  وجهة،   23 وت�سمل  اجلنوب  من 

ت�سمل 37 وجهة ملناطق ال�سمال والو�سط. 

وب��ي��ن��ت اأن����ه ي��ج��ري ال��رتت��ي��ب يف امل��و���س��م 

اأردن��ن��ا   - جنة  “اأردننا  لرنامج  اجل��دي��د 

“، ال����س���راك امل��ك��ات��ب ال�����س��ي��اح��ي��ة  ب��خ��ري 

ال���وزارة  ج��ان��ب  اإىل  ال��رن��ام��ج  ت�سويق  يف 

وه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة، م�����س��رية اإىل 

االلكرتوين  التطبيق  حتديث  ج��رى  اأن��ه 

عملية  جت��ري  بحيث  بالرنامج  اخلا�ض 

املواطنني  قبل  من  واال�سرتاك  الت�سجيل 

تتنا�سب  ومي�سرة،  �سهلة  والزوار بطريقة 

وب��اء  م��ن  ال��ت��ع��ايف  م��رح��ل��ة  م��ع متطلبات 

فريو�ض كورونا.

ال���������وزارة  اأن  اإىل  ����س���وي���ك���ة  ول���ف���ت���ت 

امل��ا���س��ي، وع���ر موقعها  اال���س��ب��وع  ق��ام��ت 

االل�����ك�����رتوين وم��ن�����س��ات��ه��ا ع���ل���ى م���واق���ع 

“دليل  بتعميم  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 

اإج��������راءات ت���داب���ري ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة 

ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض 

ال�سياحي؛  بالقطاع  اخلا�ض   “ الكورونا 

ل��ت��ك��ون ج��م��ي��ع امل��ن�����س��اآت ج���اه���زة ،وذل����ك 

مت���ا����س���ي���ا م����ع م���رح���ل���ة ال���ت���ع���ايف وع�����ودة 

بعد  جمددا  للعمل  ال�سياحية  القطاعات 

ق����رار احل��ك��وم��ة ال�����س��ادر ي���وم اخل��م��ي�����ض 

والفنادق  واملقاهي  املطاعم  بفتح  املا�سي 

وال���ن���زل وامل���واق���ع ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ط��ريان 

الداخلي.

تنظيم  اإىل  الدليل يهدف  اأن  واأ�سافت 

ال�سياحي  القطاع  واأن�سطة  املن�ساآت  عمل 

���س��م��ن ����س���واب���ط وت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��الم��ة 

وال���وق���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

فريو�ض كورونا، بحيث تكون هذه املن�ساآت 

اأن  اإىل  ل��ل��ع��م��ل جم������ددا، الف���ت���ة  ج���اه���زة 

الدليل ي�سمل املن�ساآت الفندقية وخدمات 

،وامل��ت��اح��ف  ال�سياحية  وامل��ط��اع��م  االإي����واء 

واالأم����اك����ن امل��غ��ل��ق��ة ،وامل��خ��ي��م��ات وال��ن��ق��ل 

ال�����س��ي��اح��ي، وم���راك���ز ال��غ��و���ض واالأل���ع���اب 

املائية ، وادالء ال�سياح.

االنباط-عمان

تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ض  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ض  زار 

ال�سبت، م�سروع  العي�سوي، ام�ض  امللك، يو�سف ح�سن  مبادرات جاللة 

تاأهيل مّرة “اأم احل�سني” بلواء ماركا يف العا�سمة عّمان، الذي جاء 

تنفيذاً لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل زيارته املفاجئة 

للمّرة يف حزيران من العام املا�سي.

االإجن���از  م�ستوى  على  واط��ل��ع  امل���ّرة،  م��راف��ق  يف  العي�سوي  وج���ال 

املتحّقق على اأر�ض الواقع، حيث �سمل م�سروع التاأهيل؛ اإجراء �سيانة 

وت��زوي��ده  تاأثيثه  جانب  اإىل  املختلفة،  ومرافقه  امل���ّرة  ملبنى  �ساملة 

تقدمي  من  املّرة  ميّكن  مبا  املختلفة،  وامل�ستلزمات  االأدوات  مبختلف 

امل�ستهدفة. خدمات نوعّية للفئات 

وت��خ��ّل��ل اجل��ول��ة ع��ر���س��اً ل��ف��ي��ل��م ق�����س��ري ت��ن��اول ت��اري��خ امل����رة منذ 

تاأ�سي�سها يف عام 1٩٥8 وحتى اليوم، وعر�ض الأبرز الرامج التدريبية 

النجاح  ق�س�ض  م��ن  ع���دداً  الفيلم  ت��ن��اول  ك��م��ا  امل��ق��دم��ة،  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

خلريجي املرة، والذين يعملون االآن يف خمتلف التخ�س�سات واملهن 

والعملية. العلمية 

املفاجئة  زيارته  خ��الل  وّج��ه  قد  امللك  جاللة  اإن  العي�سوي،  وق��ال 

عامة  �سيانة  اأع��م��ال  ب��اإج��راء  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  “اأم احل�سني” يف  مل��ّرة 

ملبنى امل���ّرة، وت��زوي��ده��ا ب��االأث��اث وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��الزم��ة، وال��ت��ي من 

النهو�ض  عن  ف�ساًل  امل�ستفيدة،  للفئات  نوعية  خدمات  توفري  �ساأنها 

الداخلية  الرعاية  وم�ستوى  والتدريبية  التعليمية  الرامج  ب�سوّية 

ل��الأي��ت��ام، وخ��ا���س��ة ال���رام���ج امل��ع��ن��ي��ة ب��دجم��ه��م م��ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، 

وتعزيز م�ساركتهم يف جميع الن�ساطات الهادفة.

اأولوياته حت�سني نوعّية  امللك ي�سع يف مقدمة  اأن جاللة  واأ�ساف، 

له،  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  واالرت��ق��اء مب�ستوى  االأردين،  امل��واط��ن  ح��ي��اة 

االإن�ساين  بدورها  للنهو�ض  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  متكني  خالل  من 

واالآمنة  ال�سحية  البيئة  امل�ستهدفة وتوفري  الفئات  النبيل، يف خدمة 

لها.

واأ�سار العي�سوي اإىل اأن املبادرات امللكية ُتعد ترجمة حقيقية لروؤى 

قائد م�سرية البناء واالإجناز، حيث ت�ستهدف متكني املواطن وتوفري 

املجتمعية  للحاجات  اال�ستجابة  جانب  اإىل  له،  الكرمي  العي�ض  �سبل 

اأولويات  وفق  تنموية  وم�ساريع  مبادرات  تنفيذ  خالل  من  وتلبيتها، 

حمددة، و�سمن اأطر زمنية وتنظيمية متكاملة.

اأحمد العمري، من جانبه، اإىل  اأم احل�سني  واأ�سار مدير عام مرة 

اخلدمات التي تقدمها املّرة لالأطفال من برامج تعليمية وتدريبية، 

والرعاية الداخلية لالأيتام ومتكني االأ�سر احلا�سنة لهم، ف�ساًل عن 

برنامج الرعاية الالحقة خلريجي املرة.

اأم��ر  امل��ل��ك زار امل���رة ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ح��ي��ث  اأن ج��الل��ة  ول��ف��ت اإىل 

جاللته بتحديث مبنى املرة و�سيانة مرافقها؛ لتمكينها من تقدمي 

خدماتها ح�سب االأ�س�ض واملعايري الدولية املعمول بها يف هذا املجال.

امل��رة، عن  اأح��د قدامى خريجي  وه��و  املجيد حجازي،  وع��ّر عبد 

و�سبب  االأول  بيته  ت�سكل  التي  احل�سني،  اأم  مب��رة  واع��ت��زازه  فخره 

جناحه يف احلياة، حيث التحق بها يف �ستينيات القرن املا�سي، وتلقى 

اأ�سوارها،  داخل  �سنوات   3 ملدة  “النجارة”  املهني يف تخ�س�ض  تعليمه 

ليعود  �سنوات،   10 مل��دة  اململكة  خ��ارج  العمل  �سوق  اإىل  بعدها  لينتقل 

اإىل  الح��ق��اً  تطور  ال��ذي  اخل��ا���ض  م�سروعه  وي��ب��داأ  اململكة  اإىل  بعدها 

م�سنع متو�سط بذات املجال.

ورافق العي�سوي خالل هذه الزيارة، اأمني عام وزارة 

التنمية االجتماعية، ومت�سرف لواء ماركا.

1٩٥8، تقدم  عام  تاأ�س�ست  التي  “اأم احل�سني”،  اأن مّرة  اإىل  ي�سار 

 18 اإىل   6 اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  اخلدمات االيوائية لالأطفال، 

من  كجزء  االجتماعية  التنمية  وزارة  من  �سنوياً  دعماً  وتتلقى  عاماً، 

للموؤ�س�سات واجلمعيات. امللكية  املبادرات 

للم�ستفيدين،  وامل��ه��ن��ي  ال�سخ�سي  التمكني  ف��ر���ض  امل���رة  وت��وف��ر 

التعليمية  امل�سادر  وغ��رف  املعلومات  تكنولوجيا  برامج  تقدمي  عر 

على  قادرين  ليكونوا  لتاأهيلهم  لالأيتام؛  والتوجيه  النف�سي  واالإر�ساد 

عن  ف�ساًل  املجتمع،  يف  فاعلني  كاأع�ساء  واالن��دم��اج  اأنف�سهم  خدمة 

على  املنتظمات  غري  الفتيات  تاأهيل  ت�ستهدف  لرامج  امل��رة  توفري 

الدرا�سية. املقاعد 

وزيرة السياحة: برنامج أردننا جنة - أردننا بخير ينطلق في 20 حزيران

خالل زيارته مشروع تأهيل مبرة أم الحسين بلواء ماركا
العيسوي : اولى أولويات الملك تحسين نوعّية حياة المواطن
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يقف   , امل��ق��اب��ل  او  الآخ�����ر  اخل���ن���دق  يف 

تيار ل ي�ستهان بوزنه ليوؤكد ان احلكومة 

راح��ل��ة م��ع جمل�س الأم����ة ول��ي�����س ال��ن��واب 

�سيا�سي  ت�سونامي  رائ��ح��ة  ثمة  وان  فقط 

, قد تطال موقع ح�سا�سة  تفوح يف الف��ق 

, م�ستندين اىل تراث  الدولة الردنية  يف 

برملانا   15 ان  مفاده  عميق  �سيا�سي  واإرث 

اكمال  اثنني  برملانني  مقابل  حلها  ج��رى 

ق��ان��وين  ي��ت��دخ��ل م��رج��ع  , وه��ن��ا  عمرهما 

بحجم نوفان العجارمة ليوؤكد ان العرف 

املجل�س  حل  اىل  موؤ�سرا  الد�ستور  قوة  له 

حكما  احلكومة  رح��ي��ل  وب��ال��ت��ايل  النيابي 

تن�سب  التي  للحكومة  د�ستورية  كعقوبة 

خالل  ترحل  والتي  ال��ن��واب  جمل�س  بحل 

ا���س��ب��وع م��ن ت��اري��خ احل��ل , وي��ب��دو ان هذا 

القليلة  ال�����س��اع��ات  ل��ه رج��اح��ة يف  ال�����راأي 

املا�سية .

ا���س��ت��م��رارا ل��ه��ذا ال�����س��ي��اق ال���ذاه���ب اىل 

احل���ل ب��احل��ل , ي��ق��ول ���س��ي��ا���س��ي ع��ت��ي��ق ان 

ال��������راث ال�������س���ي���ا����س���ي ي�����س��ت��وج��ب رح��ي��ل 

احل���ك���وم���ة , م�����س��ت�����س��ه��دا ب���واق���ع���ة رئ��ي�����س 

قاد  ال���ذي  ت�سرت�سل  ال��ري��ط��اين  ال����وزراء 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ن�����س��ر يف احل����رب ل��ك��ن��ه غ���ادر 

امل��وق��ع ب��ع��د الن��ت�����س��ار لأن امل��رح��ل��ة كانت 

مرحلة  ولي�ست  واقت�ساد  �سيا�سة  مرحلة 

ح����رب , وي��ك��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي حت��ل��ي��ل��ه ب���اأن 

ال��ف��ق��ه ال���ع���ام ي��ق��ول اأن م��رح��ل��ة م���ا قبل 

كورونا لي�ست كما بعدها , وبالتايل جناح 

احل��ك��وم��ة يف امل����رور م��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ل��ي�����س دل���ي���ال ع��ل��ى ب��ق��ائ��ه��ا , ا���س��اف��ة اىل 

م��رت��ك��زات د���س��ت��وري��ة ت�����س��ر اىل ���س��رورة 

النتخابات  جرت  �سواء   , احلكومة  رحيل 

بت�سليم جمل�س  يقوم  قاعدة جمل�س  على 

ال����راأي الرج���ح  ك��م��ا ه��و  ب��ح��ل املجل�س  او 

واحلديث لل�سيا�سي العتيق .

جمل�س يقوم بت�سليم جمل�س هو خيار 

فهو   , عطية  خليل  بحجم  نائب  يرجحه 

يعتقد ان البديل املو�سوعي للدكتور عمر 

ان  ب��ال���س��اف��ة اىل   , لي�س ج��اه��زا  ال�����رزاز 

فالرجل   , يكتمل  مل  التنفيذي  برناجمه 

يف  و�سي�ستمر  تقليدية  غ��ر  ملهمات  ج��اء 

الترير رمبا حم�سور  , لكن هذا  مقعده 

من  املقربني  وبع�س  عطية  خليل  تيار  يف 

ال��رئ��ي�����س , ال��ذي��ن ي����رون ان الن��ت��خ��اب��ات 

ع���ل���ى ط���ري���ق���ة جم��ل�����س ي�����س��ل��م جم��ل�����س , 

ال��رزاز  الرئي�س  يتقدم  ان  كعرف  تق�سي 

يتم  ث��م   , ب��روت��ك��ويل  ك���اإج���راء  با�ستقالته 

تكليفه بت�سكيل حكومة تتقدم اىل املجل�س 

اجل����دي����د ب���رن���اجم���ه���ا احل���ك���وم���ي ل��ن��ي��ل 

هذا  وف��ق  برناجمه  الرجل  ويكمل  الثقة 

ل  ور�سيقة  متجددة  بحكومة  ال�سيناريو 

اكتمال م�سروع  , بعد  20 وزي��را  تزيد عن 

ال�����س��م واحل�����ذف ل�������وزارات ت��ب��ق��ى ق��ائ��م��ة 

كمفو�سية .

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات ال�����س��اب��ق��ة ك��ل��ه��ا ت��ق��راأ 

, دون ظ��الل  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ن�����س��خ��ت��ه  امل�����س��ه��د 

بعك�س   , وا�ستغالته  وا�ستعالته  القليم 

ال���ظ���رف  ان  ق�����ال  ا����س���ب���ق  وزراء  رئ���ي�������س 

الفل�سطيني رمبا يخدم حكومة الرزاز او 

ا�ستمرار  ان  , فهو يرى  ي�سيبها يف مقتل 

ال�سم  اج������راءات  ال�����س��ه��ي��وين يف  ال��ي��م��ني 

ا�سافة  ال��رزاز وحكومته  تقلل من فر�س 

اىل م��ه��م��ة داخ���ل���ي���ة م��ت��ع��ل��ق��ة مب���وازن���ة 

حا�سمة  اي�سا  �ستكون   2021 للعام  الدولة 

اىل  ميله  رغ��م  احلكومة  عمر  حتديد  يف 

ال��ق��ادم��ة من  ب��ع��د ال����س���ارة  رحيلها ح��ت��ى 

اليميني  ال��ت��ح��ال��ف  حل��ك��وم��ة  وا���س��ن��ط��ن 

ب���ت���اأج���ي���ل ك����ل الج�����������راءات اىل م����ا ب��ع��د 

ت�سييل  و���س��رورة  المريكية  الن��ت��خ��اب��ات 

با�سرع  الفل�سطينية  ال�سلطة  الم��وال اىل 

وقت وقد اكد م�سدر فل�سطيني ذلك .

الن��ب��اط  حملتها  ال�سيناريوهات  ه��ذه 

ب�����اأن ل ���س��وء  اأك�����د   , اىل م�����س��در ق���ري���ب 

اخ�����س��ر ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ����س���در ل��ل��رئ��ي�����س 

�سكل  ان  وا���س��اف   , وزاري  تعديل  لج��راء 

النتخابات القادمة مل يتحدد بعد وعليه 

حني  واىل  تكهنات  جم���رد  امل��ط��روح  ف��ك��ل 

�سدور الدخان البي�س ب�سكل النتخابات 

القادمة فكل الحتمالت مطروحة وامللف 

عليه  يطلع  ومل  امل��ل��ك  ذه���ن  يف  مبجمله 

احد .

االنباط – عمر كالب 

املقرب  الفريق  متنّيات  جنحت  �سواء 

م���ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ب���اإج���راء ت��ع��دي��ل 

العري�س  ع��ن��وان��ه  ال��ف��ري��ق  ع��ل��ى  وزاري 

ال���ر����س���ي���ق وال�����غ�����اء ب���ع�������س ال��������وزارات 

ت���اب���ع���ة  م���ف���و����س���ي���ات  اىل  وحت����وي����ل����ه����ا 

اخل��دم��ات  وزارات  وحت���دي���دا  ل��ل��رئ��ي�����س 

ال���س��ت��ح��ق��اق  ف����اإن   , ب��ع�����س��ه��ا  دم����ج  او   ,

الد�ستوري له راأي اآخر م�ساٍو لالمنيات 

– اي  ل���ه���ا  م���ع���اك�������س  ل���ك���ن���ه  ال����ق����وة  يف 

فالنتخابات   , الجت��اه  – يف  الم��ن��ي��ات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ق��ائ��م��ة وق���ادم���ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة 

ال��ع��ام ك��م��ا ق���ال امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

واكد ذلك اكرث من وزير مقرب بحجم 

وليد امل�سري وبوزن  اجمد الع�سايلة , 

قبل  النتخابات  اجراء  يوؤكدان  اللذان 

دورة  عقد  م��ن  ويت�سككان  ال��ع��ام  نهاية 

ت�سرين  او دورة عادية مطلع  ا�ستثنائية 

الول القادم , بل جتراأت بع�س امل�سادر 

وقالت ان النتخابات يف ت�سرين الثاين 

ت�سرين  يف  ان��ه��ا  ي��وؤك��د  وبع�سها  امل��ق��ب��ل 

 , اك���ر  الول  اخل���ي���ار  ق���وة  ل��ك��ن  الول 

. للملك  بالقطع  واخليار 

الحكومة بين التعديل والرحيل 
سيناريوهات متضاربة بانتظار شكل االنتخابات القادمة 

 اجم�اع على اج�راء االنتخاب�ات وضبابية في الحل او التس�ليم 
 اصدقاء الرئيس يتحدثون ع�ن التعديل ومناكفيه عن الرحيل 

د. محمد طالب عبيدات

اإلعتماد على الذات 
في زمن كورونا

االحد    7  /  6  / 2020

االنباط-عمان 

اري��ك  ع��م��ان  يف  ال�سويدي  ال�سفر  اأ���س��اد 

ب����اإدارة الأردن لأزم���ة ك��ورون��ا على  اول��ن��ه��اج 

خمتلف امل�ستويات .

وق�����ال يف ت�����س��ري��ح��ات مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د 

“ اإن الأردن �سيبقى يتذكر  الوطني لبالده, 

الذي  اليوم  ذلك  حزيران  من  ال�ساد�س  يوم 

جرى فيه فك احلظر وعودة القطاعات اىل 

احلياة وباملنا�سبة , فاإن 6 حزيران هو اأي�سا 

اليوم الوطني لل�سويد«.

لدى  لل�سويد  �سفرا  ب�سفتي  واأ���س��اف: 

العديدة يف  املبادرات  , فقد �سجعتني  الأردن 

بلدينا لإعطاء النا�س الأمل والفرح يف هذه 

الأوقات ولقد تاأثرت بعزم الأردن يف التعامل 

مع فرو�س كورونا بعزم و�سرعة .

اأن��ه م��ع تقدم ال��دول��ة اإىل الأم���ام ,  وزاد, 

اهتمامنا  اإىل  �سعًفا  الأك���رث  الفئات  حتتاج 

الن�ساء  ع��ل��ى  اأث����رت  الأزم����ة  اأن  اإىل  م�����س��را 

, ويجب  ال��رج��ال  م��ن  اأك��رث  بطرق خمتلفة 

دمج وجهات نظرهن يف املرحلة القادمة من 

ا�ستجابة اململكة.

البلدين  بني  العالقات  اولنهاج  وو�سف 

وال�����س��وي��د  الأردن  اأن  ح��ي��ث  مم���ت���ازة  ب��اأن��ه��ا 

دول����ت����ان ����س���غ���رت���ان وم���راب���ط���ت���ان واأك�����د 

اأج��ل  م��ن  ���س��واء  للتعاون  ال�سويد  ا���س��ت��ع��داد 

امل��ع��ززة وعلى  واحل��ري��ات  املحلي  الن��ت��ع��ا���س 

اجلانب الآخر من حدودها من اأجل ال�سالم 

وال��ع��دال��ة ؛ ويف ال�����س��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأج��ل 

التنمية امل�ستدامة .

قال  الوطني  بالعيد  الح��ت��ف��الت  وح��ول 

اول���ن���ه���اج “ ت���اأخ���ذ الح���ت���ف���الت ه����ذا ال��ع��ام 

���س��ك��اًل ج���دي���دا م���ن خ����الل ال���ب���ث امل��ب��ا���س��ر 

يف  لالأ�سخا�س  وميكن   ,  )SweLive#(

ال�سعب  اإىل  الن�سمام  العامل  اأن��ح��اء  جميع 

وال��ع��رو���س  بالطبخ  لال�ستمتاع  ال�����س��وي��دي 

امل��و���س��ي��ق��ي��ة وم�����س��اه��دة امل���ع���امل ال�����س��ي��اح��ي��ة 

ومرافقة �سمو ويل العهد الأمرة فيكتوريا 

ل��ل��م�����س��اه��دي��ن يف ج���ول���ة يف ال��ق�����س��ر امل��ل��ك��ي 

وغرها«.

االنباط-عمان 

  

قال رئي�س اللجنة املالية النيابية, خالد 

ال��ب��ك��ار, اإن����ه يف ���س��وء الأو����س���اع ال��ت��ي مير 

كورنا  ف��رو���س  انت�سار  ج���راء  الأردن,  بها 

امل�����س��ت��ج��د, وم���ا مت��خ�����س ع��ن��ه م��ن ق����رارات 

واإج���راءات, طالت كل فئات املجتمع, يجب 

اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف الت���ف���اق���ي���ات ال��ت��ج��اري��ة 

الدولية منها والعربية, مع �سرورة مراعاة 

واأهمية  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  ال��ت��وازن��ات 

ومنح  ال�سريبي  التح�سيل  كفاءة  حت�سني 

التدرج  عن  ف�سال  القطاعات,  لكل  حوافر 

يف تخفي�س ال�سريبة العامة على املبيعات.

واأك����د ال��ب��ك��ار ام�����س ال�����س��ب��ت, اأن����ه يجب 

ال�ستمرار يف فتح كل القطاعات النتاجية, 

والبدء الفوري باإعادة احلياة اإىل طبيعتها, 

م�����س��را اإىل ع����دة ن�����س��ائ��ح ت��ق��دم ب��ه��ا اإىل 

ال��ت��غ��ل��ب على  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  احل���ك���وم���ة, 

تاأثر  التي  واملعي�سية,  القت�سادية  الأو�ساع 

بها الوطن واملواطن.

اأو�سح  املالية,  بال�سيا�سة  يتعلق  وفيما 

البكار “اأنه يجب حت�سني كفاءة التح�سيل 

القطاعات,  لكل  ح��واف��ز  ومنح  ال�سريبي, 

بالإ�سافة اإىل التدرج يف تخفي�س ال�سريبة 

العامة على املبيعات, ودعم املنتجات املحلية 

ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا تغطية ح��اج��ات ال�����س��وق 

املحلي من احلاجات الأ�سا�سية«.

ال�ستثمار يف  دع��م  ���س��رورة  و���س��دد على 

تكنولوجيا املعلومات, والعمل بكل الطاقات 

مركزا  الأردن  لعتبار  والتح�سر  املمكنة 

اإقليميا, يخدم من خالله كل دول املنطقة, 

اأ�سبح الأردن له باع  ال��ذي  امل��ج��ال,  يف ه��ذا 

طويل فيه.

فتح  يف  ال���س��ت��م��رار  اأهمية  البكار  واأك���د 

الفوري  وال��ب��دء  النتاجية,  القطاعات  كل 

اأي  الطبيعي,  و�سعها  اإىل  الأم���ور  ب��اإع��ادة 

عودة احلياة اإىل طبيعتها, مع الأخذ بعني 

ال�سحية  والأم�����ور  الح��ت��ي��اج��ات  الع��ت��ب��ار 

ال�سادرة  والإر�سادات  بالتعليمات  واللتزام 

ع���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة, وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 

عليه,  وال�����س��ي��ط��رة  ك���ورون���ا,  وب���اء  مكافحة 

ومنع انتقال العدوى.

وب�������س���اأن امل��ت��ع��ط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل, اأ����س���ار 

لهذه  دعم مايل  توفر  �سرورة  اإىل  البكار 

لتغطية  العمل,  ع��ن  املتعطلني  اأي  الفئة, 

على  وم�ساعدتهم  الأ�سا�سية,  احتياجاتهم 

حتمل الأو�ساع املعي�سية, التي تاأثرت �سلبا, 

جراء جائحة كورونا.

السفير السويدي يشيد بإدارة األردن 
لملف كورونا

النائب البكار يؤكد ضرورة تحسين 
كفاءة التحصيل الضريبي

االنباط-عمان

لل�سمان الجتماعي  العامة  املوؤ�س�سة  حّذرت 

الإعالمي  مركزها  عن  �سادر  �سحفي  بيان  يف 

وغرهم  ال�سمان  جمهور  من  املواطنني  كافة 

اأخ����رى  ���س��ف��ح��ات  اأو  م���واق���ع  اإىل  ال��ل��ج��وء  م���ن 

ت��ت�����س��م��ن رواب������ط وه��م��ي��ة لإدخ�������ال ب��ي��ان��ات��ه��م 

من  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  ع��ل��ى  للح�سول  ال�سخ�سية 

اأنها توا�سلت مع اجلهات  املوؤ�س�سة, موؤكدًة على 

الر�سمية املعنية ملالحقة مطلقي هذه ال�سائعات 

قانونياً.

جمهور  من  املواطنني  كافة  املوؤ�س�سة  ودع��ت 

من  امل��ع��ل��وم��ات  ا�ستقاء  اإىل  وغ��ره��م  ال�سمان 

 )www.ssc.gov.jo( الر�سمي  موقعها 

ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحتها  اأو 

الج���ت���م���اع���ي ال��ف��ي�����س ب����وك ب��ا���س��م )امل��وؤ���س�����س��ة 

ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي( حت��ت ال��راب��ط 

http://www.facebook.com/

ال��ن��اف��ذة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ,  JordanSSC
الهاتفية على الرقم )065008080( اأو من 

للموؤ�س�سة  الر�سمي  الإل��ك��روين  الريد  خ��الل 

 ,)webmaster@ssc.gov.jo( وه��و 

وذلك منعاً لأي لب�س اأو ت�سليل.

االنباط-عمان

ال�����س��ب��ت  ام�������س  ال�����س��ح��ة  وزارة  ���س��ج��ل��ت 

كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   11
امل�����س��ت��ج��ّد, م��ن��ه��ا 10 ح����الت غ��ر حم��ل��ّي��ة, 

وحالة واحدة حملّية.

كما �سجلت الوزارة 15 حالة �سفاء , منها 

يف م�ست�سفى الأمر حمزة, و5  حالت   10
يف م�ست�سفى امللكة علياء.

وتوزعت ال�سابات وفق املوجز العالمي 

ال�����س��ادر ع���ن ال������وزارة , ب���واق���ع 9 ا���س��اب��ات 

ل�����س��ائ��ق��ي ����س���اح���ن���ات ق����ادم����ني ع����ر ح����دود 

العمري؛ منهم 3 اأردنيني, و6 من جن�سّيات 

الروتوكول  وفق  معهم  التعامل  مّت  اأخ��رى 

املّتبع.

كما �سجلت ا�سابة لردين قادم من خارج 

اململكة ) كازاخ�ستان( يف احد فنادق احلجر, 

وحالة خمالطة لأحد امل�سابني يف حمافظة 

العا�سمة.

وق��ال��ت ال����وزارة ان اإج��م��ايل ع��دد ح��الت 

حالة.   795 اإىل  ارتفع  اململكة  يف  الإ�سابة 

 4090 اإج�������راء  ال���ي���وم  ان����ه مت  وا����س���اف���ت 

الجمايل  العدد  يرفع  ما  خم��رّي��اً,  فح�ساً 

ل��ل��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت ح��ت��ى الآن اىل 

فحو�سات.  217905

واكدت الوزارة : يف �سوء تنفيذ خّطة فتح 

الو�سول  ظل  ويف  ال�سبت,  اليوم  القطاعات 

امل�����س��ار  اخلطورة”  “معتدل  م�����س��ت��وى  اإىل 

مراحل  م�سفوفة  وف��ق  الأزرق  باللون  اإليه 

التعامل مع جائحة كورونا, �سرورة التقّيد 

والوقاية, ويف مقّدمتها  ال�سالمة  بتعليمات 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وارت����داء 

الكّمامات, جتنبا لية انتكا�سة على امل�ستوى 

الوبائي والعودة اإىل ت�سديد الإجراءات وفقاً 

للمعاير التي ت�سّمنتها امل�سفوفة.

ودع������ت اىل الط�������الع ع���ل���ى خ���ط���ة ف��ت��ح 

التعامل  م��راح��ل  وم�����س��ف��وف��ة  ال��ق��ط��اع��ات, 

م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى ال���راب���ط ال��ت��ايل: 

https://corona.moh.gov.

 jo/ar/Together-to-Reopen

الضمان« تحذر من روابط وهمية للحصول على مبالغ مالية«

الصحة: تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا 

للزراعة  وال��ع��ودة  ال��ذات  الإعتماد على  ���س��رورة  ك��ورون��ا  زم��ن جائحة  امل�ستفادة يف  ال��درو���س  من 

كهدف اإ�سراتيجي وطني باإمتياز لروؤى ملكية �سامية اإ�ست�سرافية اأطلقها جاللة امللك املعّزز مراراً 

وتكراراً, والر�سالة امللكية كانت وا�سحة للتوّجه �سوب اإ�ستثماراتنا يف كّل من قوانا الب�سرية ومواردنا 

الطبيعية املتوّفرة ون�ساطنا الإقت�سادي والزراعي, واإ�ستثماراتنا لغايات تعظيم مواردنا كموؤ�سر على 

جميعاً  نعود  اأن  يقت�سي  الوطني  فالواجب  ما؛  يوماً  ون�سوبها  وامل�ساعدات  املنح  اإنح�سار  اإحتمالية 

1. الروؤى  ال��ذات كي ل تن�سب مواردنا ونبقى منتجني دون احلاجة لأح��د:  لتجربة الإعتماد على 

اأم��واج  وقتها حيث تالطم  ج��اءت يف  ك��ورون��ا  زم��ن  ال��ذات يف  على  الإعتماد  الإ�ست�سرافية يف  امللكية 

الداخلية  التحديات  وكذلك  يعلمها اجلميع,  والتي  الأو�سط  ال�سرق  اإقليم  التحديات اخلارجية يف 

املوازنة  العمل يف ظل عجز  العاطل عن  لل�سباب  العمل  فر�س  وتوفر  منها  الإقت�سادية  وحتديداً 

واملديونية التي تفاقمت ات�سل حوايل املائة باملائة من الناجت املحلي الإجمايل وموؤ�سرات اإحتمالية 

اإنح�سار املنح وامل�ساعدات اخلارجية. 2. الإعتماد على الذات يعني التعامل بدبلوما�سية مع تبعات عدم 

اأمواج املهّجرين ق�سرياً, وتبعات موقف  اإقليم ملتهب وتدّفق  الإ�ستقرار م�ستغلني ظرف كورونا يف 

القرن  التلويح ل�سفقة  الفل�سطينية يف خ�سم  والق�سية  واملقد�سات  للقد�س  ُن�سرة  وامل�سّرف  الأردن 

و�سم غور الأردن لإ�سرائيل؛ والذي ت�سّدى له الأردن على ل�سان جاللة امللك بقّوة. 2. الإعتماد على 

اأ�سا�سها  اإ�سراتيجية حكومية واأهلية وبت�ساركية, ويحتاج لهّبة وفزعة وطنية  الذات يحتاج خلطة 

الإ�ستثمار بالقوى الب�سرية الكفوؤة من خالل التعليم ب�سقيه العام والعايل وكذلك اإمتالك مهارات 

الع�سر الناعمة واخل�سنة والتي باتت مطلوبة جداً يف زمن كورونا لالإعتماد على الإقت�ساد الرقمي. 

3. الإعتماد على الذات يحتاج لر�سم مالمح م�سرقة لنمو اإقت�سادي معتمدين على الزراعة وزيادة 

فر�س العمل وحماربة الفقر وزيادة ال�سادرات وغرها لغايات تعظيم الإيرادات املحلية, وبالطبع ل 

اإّل بزيادة الفر�س الإ�ستثمارية ومنح الت�سهيالت والبيئة املنا�سبة للم�ستثمرين  ميكن اأن يتم ذلك 

اأن الإ�ستثمار يف زمن كورونا قد تراجع بالرغم من اجلهود املخل�سة  واحلفاظ عليهم؛ وخ�سو�ساً 

توّقف  ب�سبب  وغرها  الإجتماعي  ال�سمان  اأم��وال  اإ�ستثمار  و�سندوق  الإ�ستثمار  هيئة  من  املبذولة 

الذات  الإعتماد على   .4 وال�سرائب وغرها.  الت�سهيالت  والتخّوفات من  الدول  التنقل بني  حركة 

واملياه  والطاقة  النقل  قطاعات  وحتديات  الإقت�سادي  النمو  يف  اجل�سام  التحديات  مواجهة  يعني 

امل�ستنزفة للموازنة! وهذه القطاعات واجهت حتديات ج�سام اأكر يف زمن كورونا 5. الإعتماد على 

الذات يعني الركيز على ال�سياحة العالجية وال�سياحة التعليمية والإ�ستثمارات وغرها واملحافظة 

ال��واردات املحلية للموازنة العامة  عليها, ويعني حماربة الف�ساد والتهرب ال�سريبي لغايات تعظيم 

للدولة؛ وكل ذلك مطلوب اأي�ساً بعد كورونا لتعظيم املدخولت للدولة. 6. الإعتماد على الذات يعني 

ويعني  والإنتاجية,  املائي  التجميع واحل�ساد  واآبار  املنزلية  والزراعة واحلاكورة  الأر�س  اإىل  العودة 

القيمة  اأن  وميكن  والنباتية؛  احليوانية  والرثوتني  العمل  وفر�س  والإ�سكانات  التعاونيات  تعظيم 

امل�سافة من الزراعة بعد زمن كورونا �ستكون الأكرث جناحاً واإ�ستدامة وخ�سو�ساً اإذا ما ربطت باأدوات 

وو�سائل تكنولوجية على �سبيل اجلودة وحجم الإنتاجية. 7. الإعتماد على الذات يعني �سّد الأحزمة 

و�سبط الإنفاق من قبل اجلميع حكومة و�سعباً! ويعني تر�سيد كل امل�سروفات لغايات عدم احلاجة 

جائحة  بعد  جتلى  وه��ذا  الذاتي؛  اإكتفائنا  اإىل  وو�سوًل  خبزنا  ورغيف  قمحنا  من  ب��دءاً  لالآخرين 

8. الإعتماد على الذات يعني الكثر الكثر, ويعني م�ساركة اجلميع يف  كورونا ودرو�سها امل�ستفادة. 

هذا اجلهد الوطني الكبر واملرادف لغايات الو�سول للنتائج املرجوة لناأكل مما نزرع ونلب�س مما 

ن�سنع؛ وحان الوقت بعد زمن كورونا باأن يلتزم اجلميع يف التغير والتغّر لالأف�سل بعد كورونا. 

ب�سراحة: دعوات جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه لالإعتماد على الذات اإ�ستباقية واإ�ست�سرافية وت�سعنا 

مبعنى  الأر���س,  على  ووطنيتنا  مواطنتنا  اإثبات  لغايات  الوطني  املحك  على  و�سعباً  حكومة  جميعاً 

املوارد  الإنتاجية والإب��داع والعودة لالأر�س والإعتماد على  اأن طريقنا للم�ستقبل هو الركيز على 

الب�سرية والطبيعية املتاحة؛ وهذه الروؤية ال�ساحلة ملا بعد كورونا..
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 ما زال م�صطلح العنف وال�صورة النمطية  للمراأة من اأهم املعيقات الإجتماعية لو�صول 

الن�صاء اىل العدالة فعدم الدراية الكافية لدور املراأة يف املجتمع جعلها �صحية هذا العنف 

الذي عرفته عرفت منظمة ال�صحة العاملية  باأنه ال�صتخدام الق�صدي اأو العمدي للقوة اأو 

اأو املجتمع باأكمله او حتى  اأو جمموعة الأ�صخا�ص  اآخر  اأو التهديد �صد �صخ�ص   ، ال�صلطة 

اأو ا�صطراب يف  اأو اإ�صابة نف�صية  �صد الذات احيانا وما يرتتب على ذلك من اأذى اأو موت 

النمو اأو حرمان.

النوع  ا�صا�ص  على  املبني  للعنف  النمطية  ال�صكال  اب��رز  اح��د  اجل�صدي  العنف  وي�صكل 

باأي  ويتمثل  اجل�صدي  النتهاك  او  اجل�صدي  العتداء  بني  ما  �صوره   وتتعدد  الجتماعي 

اإ�صاءة موجهة جل�صد املراأة من لكم، و�صفع، وركل، ورمي الأج�صام ال�صلبة، وا�صتخدام بع�ص 

الآلت احلادة اأو التلويح بها للتهديد با�صتخدامها اأو �صربها وقتلها لكن امللفت ان العنف 

اأهمية دور  النف�صي  والعاطفي ما زال حا�صرا بقوة يف امل�صهد  وهو يقود اىل التقليل من 

املراأة  يف املجتمع وتقليل �صانها و اإجنازاتها اأو الطعن يف جناحاتها واإطالق بع�ص الألقاب 

عليها ونعتها ب�صفات ل تليق بكائن ب�صري، كال�صب وال�صتم والتهمي�ص والهجر والإهمال 

تفا�صيل  اأو  �صور  بن�صر  التهديد  التهديد   حد  اىل  احيانا  وي�صل  والتخويف  والرتهيب 

اىل  ا�صافة  باخلوف  امل���راأة  �صعور  ي�صبب  ما  اآخ��ري��ن  اأ�صخا�ص  مع  وم�صاركتها  بها  خا�صة، 

النظرات املخيفة، والإ�صارات واحلركات اجل�صدية وال�صوت املرتفع وتك�صري اأ�صياء وحتطيم 

بع�ص اأغرا�ص البيت.

و�صاع العنف اجلن�صي كم�صطلح بديل لالعتداء اجلن�صي لي�صتح�صر يف اأذهاننا الغت�صاب  

لكن تعريفاته او�صع من ذلك فهو يت�صل باأي فعل اأو قول مي�ص كرامة  وخ�صو�صية املراأة 

ويخد�ص خ�صو�صية ج�صدها، من تعليقات جن�صية �صواء  كان يف ال�صارع اأو عرب الهاتف اأو 

اأع�صاء ج�صدها  اأي ع�صو من  التوا�صل الجتماعي واي�صا من خالل حماولة مل�ص  مواقع 

دون رغبتها اأو اإجبارها على ممار�صة اجلن�ص او  واإجبارها على ممار�صة البغاء  والتحر�ص 

اجلن�صي يف اأماكن العمل اأو داخل الأ�صرة.

ورغم اجلهود التي تبذل يف ك�صر الفجوة با�صكال العنف �صد املراة فان العنف القانوين 

الذي يق�صد به  التمييز �صد الن�صاء على اأ�صا�ص النوع الجتماعي، يف القوانني والت�صريعات  

الفر�ص  تكافو  لعدم  بالإ�صافة  م��وج��ودا   زال  م��ا  اجلن�ص  اأ���ص��ا���ص  على  التمييز  ينتج  مم��ا 

ويظهر  امل��راة   تواجه  لها من عوائق وحتديات  وما  الجتماعية بني اجلن�صني،  والعدالة  

اأ�صكاله يف قانون العقوبات، والأح��وال ال�صخ�صية، بينما امل�صاواة  بني  هذا التمييز باأو�صح 

ان  كما  لكالهما  واحلماية  والفر�ص  وامل���وارد  باحلقوق  يتمتعوا  ان  حكما  تعني  اجلن�صني 

هذا ال�صكل من العنف  مي�ص حقوق املراأة املتعلقة باملواطنة واجلن�صية والتعليم وال�صحة 

واحلقوق الزوجية وحقوق الوالدين وحقوق املرياث .

خالل  من  امل��راأة  �صد  ميار�ص  ال��ذي  العنف  ا�صكال  من  �صكل  القت�صادي  العنف  وميثل 

ا�صتخدام ممتلكاتها ال�صخ�صية و م�صادرها املالية ال�صخ�صية بطريقة غري قانونية و�صد 

الإقت�صادية مما يرتتب عليه احلد من  امل��وارد  رغبتها والتحكم يف قدرتها  للو�صول اىل 

قدرتها على دعم نف�صها ماديا مما ي�صطرها لأن تكون تابعة للمعيل وخطورته تزداد كونه 

يعد مقدمة لأ�صكال اخرى من العنف.

وفر�ص  املجتمع  ال��ذي حددها  للمراة  النمطية  ال�صور  احد  الجتماعي  العنف  ويبقى   

فاملجتمع   ، وكرامتها  وا�صتقالليتها  حريتها  من  حتد  التي  والأف��ك��ار  القيم  من  جمموعة 

مينح الرجل امتيازات للتعامل مع املراأة والتفرد يف اتخاذ قرارات تخ�صها وتخ�ص ال�صرة 

ومن �صماته النظرة اإىل املراأة املطلقة اأو فر�ص ويل على املراأة يف اأمور تقرر م�صريها وهو ذو 

�صلة بالعنف الثقايف الذي ي�صفه عامل الجتماع الفرن�صي بيار بورديوب بانه )عنف هادئ 

ل مرئي ول حم�صو�ص حتى بالن�صبة ل�صحاياه( ويتمثل يف اأن ت�صرتك ال�صحية وجالدها يف 

الت�صورات نف�صها عن العامل واعتبار الهينمة من امل�صلمات والثوابت ويعد العنف الرمزي 

اأ�صد اأنواع العنف الثقايف.

التي تبذل للتقليل من وطاأته فانه ل ميكن جتاهل  ويف م��وازاة ذلك مل تفلح اجلهود 

العنف ال�صيا�صي باعتباره �صكل من اأ�صكال العنف الذي ميار�ص �صد املراأة  بطريقة وا�صلوب 

ممنهج وموجه ي�صلب املراأة حقها يف التعبري عن راأيها ال�صيا�صي  كالرت�صح يف الربملان، اأو 

املجال�ص البلدّية اأو يف الأحزاب ال�صيا�صية ويتمثل يف عدة اأ�صكال منها  النف�صية واجل�صدية 

و اجلن�صية و القت�صادية والإعالمية ما يوؤثر �صلبا على اإ�صتعدادها وقدرتها يف الإنخراط 

باحلياة ال�صيا�صية وي�صكل انتهاكا حلقوق الإن�صان.

وتدلل الرق��ام والح�صائيات على انه ما تزال هنالك فجوات كبرية بني اجلن�صني من 

واملعي�صية، على  الأ�صرية  امل�صوؤوليات  وتقا�صم  العمل  ونوعية  والأج��ور  العمل  حيث ظروف 

الرغم من زيادة تعليم الن�صاء وم�صاركتهن يف �صوق العمل. فم�صاركة الن�صاء يف قوة العمل 

على امل�صتوى العاملي بلغت 48.5% خالل عام 2018 مقابل 75% للرجال، وتقل اأجور الن�صاء 

بحوايل 22% مقارنة مع اأجور الرجال عن الأعمال ذات القيمة املت�صاوية وهو حري باملراة 

العربية باأن  نكون اأكرثا وعيا بخطورة هذا العنف والت�صدي له وجمابهته وعدم القبول 

به ويف حال وقوع ال�صرر عليها يجب ان ل ان ترتدد باللجوؤ للجهات املعنية وذات ال�صلة.

د. هبة حدادين  

العنف المبني على النوع 
االجتماعي يعيق وصول 

المراة للعدالة 

االحد    7  /  6  / 2020

في حديث خاص لـ »األنباط«

»تطوير المناهج«: عودة اآليات القرآنية إلى المناهج 
األردنية واندثار »كولينز«

 وفق اجراءات وقائيه عالية المستوى

العبادلة : الجسر العربي يستعد لنقل ٤٠٠ اردنى عالق من  مصر الى العقبة  

 محطة العلوم البحرية في العقبة تنقذ سلحفاتين   

�شلباية الأنباط-فرح 

املناهج  لتطوير  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر  اأك���د 

العام  اأن  م�صاد،على  حممود  الدكتور  الرتبوية 

،�صي�صهد   2020-2021 ال���ق���ادم  ال���درا����ص���ي 

عن  ال��ط��ل��ب��ة،ع��الوة  مناهج  يف  ملحوظا  ت��ط��ورا 

اإعادة تطوير كتابي العلوم والريا�صيات لل�صفني 

ال�صابقة  الن�صخة  لق��ت  بعدما  وال��راب��ع  الأول 

مالحظات و�صكاوى عديدة من اجلهات املعنية.

������اد يف ح������دي������ث خ������ا�������ص م���ع  وق�����������ال م�������������صّ

الرغم من ظروف  وعلى  املركز  “الأنباط”:اأن 
تطوير  عملية  يف  م�صتمر  “كورونا”،  ج��ائ��ح��ة 

اأن اخلطط التي  اأق��وى،يف حني  املناهج بطريقة 

امل��ا���ص��ي، من  الأوىل،ال���ع���ام  املرحلة  مل تطبق يف 

املناهج �صيتم تطبيقها يف الفرتة  عملية تطوير 

التطوير �صت�صمل  اأن عملية  اإىل  القادمة،م�صريا 

الأول  لل�صفني  ج��دي��دة،ب��ال���ص��اف��ة  ���ص��ف��وف   4
والريا�صيات،حيث  العلوم  ملادتي  وذل��ك  والرابع 

اأن عملية التطوير �صتطال الغالف اي�صا.

ووفقا  ان��ه  امل��رك��ز  م��دي��ر  التفا�صيل،بني  ويف 

للخطة احلالية، فمن املقرر اأن يتم تطوير كتابي 

العلوم والريا�صيات ل� 4 �صفوف جديدة ،اإل انه 

وتفاديا لالأخطاء التي وردت يف اخلطة ال�صابقة 

�صيقوم املركز يف العام الدرا�صي احلايل بتطوير 

منهاجي  العلوم والريا�صيات ل� 6 �صفوف وهي 

ال�صف الأول والثاين والرابع واخلام�ص وال�صابع 

والعا�صر.

ال��راه��ن،  ال��وق��ت  ،يف  امل��رك��ز  اأن  م�صاد  وك�صف 

ب�������ص���دد اخ���ت���ي���ار 5 م���ب���اح���ث ج����دي����دة ل��غ��اي��ات 

ال��ع��ام  يف  ���ص��ت��ط��ب��ق  اخل���ط���ة  اأن  ،اإل  ت��ط��وي��ره��ا 

الن�صر  دور  2022-2021،وحول  ال��درا���ص��ي 

التي �صتقوم بعملية طباعة املناهج،اأكد م�صاد اأن 

اأردن��ي��ة،يف  ن�صر  دور  يف  �صتطبع  اجل��دي��دة  الكتب 

م��ن  ���ص��ي��ن��دث��ر  “كولينز”  م�����ص��م��ى  اأن  ح����ني 

مناهجنا،و�صتكون دار الن�صر “كولينز”عبارة عن 

مرجع علمي كاأي دار ن�صر اخرى.

مناهج  �صتكون  اجل��دي��دة  املناهج  ان  واأ���ص��اف 

اأردن���ي���ة ب��ح��ت،و���ص��ع��ت م��ن ق��ب��ل خ���رباء اأردن��ي��ني 

امل��ط��اب��ع  اأردنية،قائال:”  م��ط��اب��ع  يف  و�صتطبع 

طباعة  عملية  يف  لتتكفل  ق��درة  لديها  الردن��ي��ة 

العديد  اأن  اأجنبي،�صيما  تدخل  اي  دون  املناهج 

الأردنية  املطابع  املجاورة ت�صتعني يف  ال��دول  من 

للقيام ببع�ص اأعمالها«.

الأردن  يف  ال��ط��ب��اع��ة  دور   ”: ال���ق���ول  وت���اب���ع 

ال��ع��ط��اء مل  اأن  ال��ط��ب��اع��ة،ح��ي��ث  لعملية  م��وؤه��ل��ة 

يطرح بعد لكنه جاهز ،يف حني اأن دور الطباعة 

املتقدمة للح�صول على العطاء هي جميعها دور 

طباعة اأردنية«.

التوا�صل مفتوحة بني  اأن قنوات  واأكد م�صاد 

املركز والأهايل واأ�صحاب ال�صاأن من خالل موقع 

“الفي�صبوك”  �صفحة  على  الل��ك��رتوين  امل��رك��ز 

لأخذ مالحظاتهم بعني العتبار،مبينا ان املركز 

باملناهج  املتعلق  راأيهم  لأخ��ذ  امليدان  مع  توا�صل 

اجل���دي���دة وذل����ك جت��ن��ب��ا ل��الأخ��ط��اء،ف��ي��م��ا لق��ت 

املناهج اجلديدة ا�صتح�صانا كبريا.

وح��ول اجل��ان��ب ال��دي��ن��ي،اأك��د مدير امل��رك��ز اأن 

املناهج اجلديدة �صيدرج بها اجلانب الديني اأكرث 

مما يتوقع النا�ص بعيدا عن القحام،وقال م�صاد 

قراآنية،وحتى  اآي���ات  �صيت�صمن  العلوم  كتاب  اأن 

هناك  املثال  �صبيل  اأي�صا،فعلى  الريا�صيات  كتاب 

ن�صاب  ع��ن  يتحدث  الريا�صيات  كتاب  يف  ���ص��وؤال 

الزكاة .

وم����ن اجل���دي���ر ذك��������ره،ان م��ن��ه��اج ال���ع���ل���وم يف 

من  العديد  لقي  تطويره  ال�صابق،وبعد  ،ال��ع��ام 

قراآنية من  اآي��ات  ب�صبب حذف  النتقادات وذلك 

ال�صبب  وقتها  املركز  اأع��زى  �صفحاته،حيث  بني 

اإىل ان طبيعة دار الن�صر الجنبية كان لها الأثر 

يف ذلك.

بانتظار  املركز  ل�”الأنباط” اأن  وك�صف م�صاد 

،فمن  الرتبية  جمل�ص  موافقة  على   احل�صول 

 15/6/2020 بتاريخ   عليها  احل�صول  املقرر 

ير�صي  اأن  بعد  املطابع  يف  الكتب  �صتكون  ،فيما 

العطاء على اإحداهن  نهاية �صهر حزيران،بينما 

����ص���ت���ت���واج���د ال���ك���ت���ب يف م�������ص���ت���ودع���ات امل����دار�����ص 

يف  الطلبة  اأي��دي  وب��ني   15/8/2020 بتاريخ 

العام  ب��دء  مع  بالتزامن  1/9/2020،وذلك 
الدرا�صي اجلديد.

وحول تكلفة عملية تطوير املناهج اأكد م�صاد 

ان التكلفة طبيعية ،كما هو احلال يف ال�صابق دون 

زيادة، وكون العطاء مل ير�صي بعد على دار طباعة 

ف��ال��رق��م غ��ري وا���ص��ح ح��ال��ي��ا ،م��ب��ي��ن��ا ان ل كلفة 

جديدة على طباعة الكتب غري الكلف املعتادة .

ي��ذك��ر اأن امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 

وترتبط  واإداري��ا  مالياً  م�صتقلة  وطنية  موؤ�ص�صة 

لتو�صيات  ا�صتجابة  تاأ�ص�صت  ال����وزراء،  برئا�صة 

الب�صرية  امل��وارد  لتنمية  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

الرتبوي  الإ�صالح  بهدف   2025  –  2016
وت���ط���وي���ر امل���ن���اه���ج وال���ك���ت���ب امل���در����ص���ي���ة مل��راح��ل 

والثانوي،  الأ�صا�صي  والتعليم  املبكرة  الطفولة 

مب���ا ي��ن�����ص��ج��م م���ع ف��ل�����ص��ف��ة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

الأردنية واأهدافها، والثوابت الدينية والوطنية، 

واأف�صل املمار�صات العاملية.

النباط-  خليل الفرايه

اأكد  نائب مدير عام �صركه اجل�صر العربي  عدنان العبادلة ان 

اأ�صطول اجل�صر العربي ي�صتعد  لنقل كافة  الردنيني العالقني يف 

جمهوريه م�صر العربية الراغبني بالعودة  للوطن 

العالقني  بنقل   �صيبا�صر  اجل�صر   ا���ص��ط��ول   ان  العبادلة  وب��ني 

الردنني من ميناء نوبيع امل�صري اىل ميناء الركاب بالعقبة وذلك  

�صفارتنا  �صيما  ل  الر�صمية  اجلهات  بني  ما  الكامل   التن�صيق  بعد 

الذين �ص�صلون  بعد منت�صف  بالقاهرة، موؤكدا ان عدد الردنيني 

الليلة يبلغ ٣51 اردنيا.

وقال نائب مدير اجل�صر العربي  انه مت حتديد اماكن لتجميع 

ميناء  اىل  ذل��ك   بعد  ونقلهم  والقاهرة   ال�صكندرية  يف  العالقني 

نوبيع امل�صري ليتم اعادتهم اىل الردن بحرا، م�صريا ان ال�صركة و 

بالتعاون مع اجلهات الر�صمية ل �صيما مديرية �صحة العقبة قامت 

بتجهيز منطقة جتمعهم بامليناء وفق اجراءات �صحية واحرتازية 

م�صددة.

وبني العبادلة ان ا�صركة اجل�صر العربي  تلقت تكليف من مركز 

ال�صقيقة  اردين يف جمعورية م�صر  400 عالق  بنقل  الزم��ات  ادارة 

الج���راءات  كافة  ال�صركة  ك��وادر  اتخذت  الفور  وعلى  ان��ه  مو�صحا 

العقبة  حمافظ  بح�صور  مو�صع  باجتماع   النقل  لعملية  الالزمة 

اىل  بال�صافة  وال�صحية،  المنية  الج��ه��زة  وكافة  الكايد   غ�صان 

عودتهم  طريقة  لتنظيم  بالقاهرة  الردنية  ال�صفارة  مع  التن�صيق 

لتحديد منطقتي  التفاق  الج��راءات ومت  وا�صهل  الطرق  باف�صل 

نوبيع  ميناء  اىل  تقلهم  حافالت  بوا�صطة  مب�صر  العالقني  لنقل 

الناقل  العربي   اجل�صر  بواخر  بوا�صطة  نقلهم  ثم  وم��ن  امل�صرية 

الوحيدة للركاب والب�صائع ليتم ا�صتقبالهم يف ميناء نوبيع امل�صري

وا�صار العبادلة ان اجل�صر العربي  اعلن �صابقا عن تذكرة �صفر 

�صاملة من املحافظات امل�صرية اىل ميناء  نوبيع امل�صري ومن ثم 

اىل العقية ليتم بعد و�صولهم للعقبة نقلهم  بوا�صطة حافالت اىل 

مناطق احلجر ال�صحي.

ال��ت��ج��اري م��ن م�صر اىل الردن  ال��ن��ق��ل وال�����ص��ح��ن  وع���ن ع���ودة 

وبالعك�ص اكد العبادلة ان اجل�صر العربي  اعلن �صابقا عن طريقة 

النقل التباديل منذ ا�صبوعني بدون دخول ال�صائق امل�صري، م�صريا 

ان هذه الطريقة مل تلقى ا�صتجابة وقبول لدى ال�صائقني امل�صريني، 

مبينا ان ال�صركة عملت على خطط بديلة لعودة احلركة التجارية 

العقبة، حيث �صيكون هناك اجتماع برئا�صة وزير  على خط نوبيع 

النقل خالد �صيف  و بح�صور ممثلني من كافة الط��راف للخروج 

بالية تر�صي جميع الطراف.

اىل ذلك ثمن العبادله جهود ومتابعة وتعاون ال�صفارة الردنية  

وتنظيم  تن�صيق  يف  اجلباره  جلهودها  العربيه  م�صر  جمهورية  يف 

اجلهات  كافة  جهود  اىل  ا�صافة  الردن��ي��ني  املواطنني  نقل  عملية 

الر�صمية والأمنية يف حمافظة العقبة

النباط-العقبة

قال مدير حمطة العلوم البحرية يف العقبة 

الغط�ص  ف��ري��ق  ان  ال�����ص��م��وامل��ة  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 

�صلحفاتني  ان��ق��اذ  م��ن   متكن  للمحطة  التابع 

علقتا يف اإحدى قنوات مياه التربيد يف املنطقة 

خليج  م��ن  اجل��ن��وب��ي  ال�صاطئ  على  ال�صناعية 

العقبة .

�صلحفاتني  بوجود  ابالغنا  مت  ان��ه  واأ���ص��اف 

التن�صيق  املائية حيث جرى  القناة  عالقتني يف 

م����ع ����ص���رك���ة م���ن���اج���م ال���ف���و����ص���ف���ات ) امل��ج��م��ع 

ال�صناعي( لكي يقوم فريق من غطا�صي املحطة 

املخت�صني بالعمل على تخلي�صهما.

فريق  ق��ام  بالفعل  اأن���ه  اإىل  ال�صوامله  واأ���ص��ار 

اإىل بركة  اإح�����ص��اره��م��ا  و  ب��ان��ق��اذه��م��ا  ال��غ��ط�����ص 

املحطة  يف  موجودة  البحرية  بالأحياء  خا�صة 

ل��ي��ت��م الع��ت��ن��اء ب��ه��م��ا وم���ن ث���م اإع��ادت��ه��م��ا اإىل 

ال�صلحفاة  ن��وع  من  ال�صلحفاتني  البحر.  مياه 

وال�صلحفاة   Green Turtle اخل�����ص��راء 

 Hawksbill sea امل���ن���ق���ار  ال�������ص���ق���ري���ة 

.turtle
انطالقا  ت��اأت��ي  ه��ذه اجل��ه��ود  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

من الر�صالة الوطنية للجامعات ، والدور الذي  

ت��ق��وم ب��ه��ا حم��ط��ة ال��ع��ل��وم ال��ب��ح��ري��ة يف حماية 

البيئة البحرية و اعداد الدرا�صات املتعلقة بها، 

العقبة  منطقة  �صلطة  مع  لل�صراكة  وجت�صيدا 

ال�����ص��وؤون  – مفو�صية  اأخل��ا���ص��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

البيئة  حماية  يف  ل��دوره��ا  وا�صتكمال  البيئية 

امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  لتفاقية  ا�صتنادا  البحرية 

املوقعة بني املحطة وال�صلطة بهذا اخل�صو�ص.

العقبة  البحرية يف  العلوم  يذكر ان حمطة 

واج��ه��ة  ول��ه��ا  ال�صبعينيات،  منت�صف  تاأ�ص�صت 

وه���ي مملوكة  م���رت،   400 ب��ح��ري��ة مب�����ص��اح��ة 

جلامعة الريموك واجلامعة الأردنية.

النباط-العقبة

اكد حمافظ العقبة الدكتور غ�صان الكايد 

ان امل����ادة ال��ت��ي ا���ص��درت ���ص��وت��ا م��دوي��ا ام�ص 

انها  تبني  بالعقبة  قمامة  ح��اوي��ة  يف  ال�صبت 

لتعقيم  امل�صتخدمة   ) المل��ن��ي��وم  فو�صفيد   (

ال�صوامع والبواخر.

للتعقيم  ت�����ص��ت��خ��دم  امل�����ادة  ه���ذه  ان  وق����ال 

من  ولي�ص  متخ�ص�صني  مهند�صني  با�صراف 

قبل ال�صخا�ص العادين.

واكد املحافظ الكايد ان هذه املادة ممنوع 

خلطورتها  �صارمة  ب�صروط  ال  ا�صتخدامها 

على حياة الن�صان.

وقال ان التحقيقات جارية ملعرفة م�صدر 

والقتها  ا�صتخدمتها  التي  واجلهة  املادة  هذه 

يف حاوية القمامة.

انه مت  فتوؤكد  فيما جرى  التحقيقات  اما 

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ع��ل��ب واق���را����ص م��ن ه���ذه امل���ادة 

وعددها 7 اقرا�ص، ملقاه يف حاوية قمامة يف 

حمام�ص  قرب  التجاري  العقبة  �صوق  و�صط 

ال�صعب.

وقيل ان احدى هذه العبوات انفجرت بيد 

للحاوية  تنظيفه  اث��ن��اء  واف���د   نظافة  عامل 

وت���ب���ني ان���ه���ا م��ب��ي��د ح�����ص��ري ����ص���ام ي�����ص��ت��خ��دم 

للتعقيم.

التجارية  امل��ح��الت  اح���د  ان  اىل  وا����ص���ارت 

منها  وتخل�ص  لتعقيمها  امل��ادة  هذه  ا�صتخدم 

ب�صكل غري �صحيح عرب حاوية القمامة غري 

املخ�ص�صة ملثل هذه املواد اخلطرة.

واك����دت ان ال��ع��ام��ل ال���واف���د مت ن��ق��ل��ه اىل 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ال����ص���الم���ي ل��ع��الج��ه وان�����ه قيد 

العالج وا�صابته طفيفة.

وي�صار ان اىل ان هذه املادة هي ذاتها التي 

اودت بحياة 3 اطفال يف العقبة العام املا�صي 

نتيجة ا�صتن�صاقهم لها من منزل جماور لهم 

مت تعقيمه بهذه املادة خالفا للقانون.

 محافظ العقبة يكشف حقيقة المادة التي وجدت في 
حاوية قمامة بالسوق التجاري

التنمية: دور الحضانات تتحمل مسؤولية 
فحص كورونا للعاملين فيها

الدفاع المدني يتعامل مع ٣٤٢ حريق 
أعشاب وأشجار حرجية 

النباط-عمان

دور  اأن  الجتماعية،  التنمية  وزارة  اأك���دت 

امل��م��ل��ك��ة، تتحمل  امل��ن��ت�����ص��رة داخ�����ل  ح�����ص��ان��ات 

م�����ص��وؤول��ي��ة اإج������راء ف��ح�����ص ف���ريو����ص ك���ورون���ا 

امل�صتجد، للعاملني فيها فقط ولي�ص لالأطفال.

وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي ب��ا���ص��م ال����وزارة 

اأ������ص�����رف خ���ري�������ص يف ب����ي����ان ���ص��ح��ف��ي ام�����ص 

لفح�ص  يخ�صعوا  ل��ن  الط��ف��ال  اإن  ال�صبت، 

ملتابعة  �صيخ�صعون  ب��ل  ال��ق��ب��ل��ي  ال��ف��ريو���ص 

املعتمدين يف احل�صانات طيلة فرتة  الأطباء 

تواجدهم فيها.

امل�صوؤولية  اأن احل�صانات تتحمل  اإىل  واأ�صار 

جت����اه ف��ح��و���ص ك����ورون����ا ل��ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا ول 

حتملها لهم ول لأهايل الطفال.

الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وا����ص���رتط���ت 

العاملني  جميع  خ�صوع  احل�صانات،  دور  على 

ظهور  وب��ع��د  ك���ورون���ا،  ف��ريو���ص  لفح�ص  فيها 

فتحها  ي��ج��ري  للموظفني،  ال�صلبية  النتائج 

اأخرى  ل�صروط  بالإ�صافة  اإليها،  العمل  وعودة 

م��ت��واج��دة يف ال��دل��ي��ل الر����ص���ادي ال���ذي وزعته 

الوزارة على دور احل�صانات.

النباط-عمان

قال الناطق الإعالمي با�صم مديرية الأمن 

امل��دين تعاملت خالل  ال��دف��اع  اأن ك���وادر  ال��ع��ام 

ا�صعافيه  حالة  م����ع)5٩84(  املا�صيه  �صاعه   24

وتاأمني  لهم  ال���الزم  اإج���راء  مت  حيث  خمتلفة 

التعامل  مت  كما  امل�صت�صفيات،  اإىل  و�صولهم 

تعقيم  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ان���ق���اذ،  ح����ادث   ٣٣ م���ع 

وتطهري ٣٦٦ مركبه ومن�صاأة وموقع يف خمتلف 

من  احلدودية  املعابر  على  خا�صة  املحافظات، 

خالل فريق املواد اخلطرة.

وبني الناطق الإعالمي انه مت التعامل مع 

حرجية  واأ�صجار  زراعيه  ملحا�صيل  حريق   ٣42

اأت���ت ع��ل��ى م�صاحات  وم��ث��م��ره واع�����ص��اب ج��اف��ه 

�صرعة  اأن  اإىل  م�صيفاً  الأرا����ص���ي،  م��ن  وا�صعة 

ال�صتجابة كان لها دور يف اإخماد تلك احلرائق.

مّسـاد: »مناهج جديدة بمطابع أردنية
 وال تدخل أجنبي«
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 الخرابشة نعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية 
لتطوير المحطات الزراعية 

اإلفتاء: مواقيتنا صحيحة والصالة بالكمامة جائزة 
والتباعد في الصالة ال ينقص األجر

االنباط-عمان

اكد د. �شالح اخلراب�شة وزير البيئه ووزير الزراعة املكلف 

وال���واال �شمن  امل�شقر  ال��زراع��ي��ة يف  للمحطات  زي��ارت��ه  خ��ال 

ال�شامية  امللكية  التوجيهات  �شمن  نعمل  اننا  مادبا  حمافظة 

على تطوير املحطات الزراعية و�شوال اىل   ا�شتفادة املجتمع 

القطاع  مع  ال�شراكات  اىل   ا�شافة  املحطات  ه��ذا  من  املحلي 

اخلا�ص. 

وبني اخلراب�شة خال  زيارته اىل حمطة امل�شقر للبحوث 

نوعية  حت�شني  يف  املبذولة  اجلهود  على  اطلع  التي  الزراعية 

���ش��رورة  على  وال�شعري  القمح  وخ��ا���ش��ة  احلقلية  املحا�شيل 

عالية  ان��ت��اج��ي��ة  ذات  ج��دي��دة  ا���ش��ن��اف  ا�شتنباط  يف   ال��ت��و���ش��ع 

االنتاجية  وزي���ادة  اال�شرتاتيجي  امل��خ��زون  تعزيز  يف  ت�شاهم 

والدخول املزارعني. 

الزراعية   ال��وال  حمطة  يف  جولته  خ��ال  اخلراب�شة  اطلع 

حمطة  تاهيل  اع��ادة  تفقد  حيث  املحطة  تطوير  خطط  على 

تفقد  كما  املحطة  يف  اال�شماك  تربية  ووح��دة  ال�شامي  املاعز 

م��وق��ع م��رك��ز ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ان��ظ��م��ة زراع����ة ال��ه��ي��دروب��ون��ي��ك  

وكذلك الوحد االنتاجية التي �شتعمل على مبداأ ال�شراكة مع 

املجتمع املحلي يف ا�شتغال وحدات الهيدروبونيك يف املحطة 

خللق فر�ص العمل البناء املجتمع املحلي والتي �شيتم تنفيذها 

ا خال �شهر حزيران من هذا العام. 

والعقبات  املحطة  يف  العمل  واق��ع  اىل  اخلراب�شة   وا�شتمع 

املعنيني  اىل  اوع��ز  حيث  تطويرها  خطط  تنيفذ  تواجه  التي 

حم��ددة  مب��واع��ي��د  تنفيذية  وخ��ط��ة  للمحطة  تقييم  ب��اع��داد 

التكنولوجيا  لن�شر  جمتمعياً  مركزا  لتكون  املحطة  لتطوير 

ال��زراع��ي��ة احل��دي��ث��ة وخ��ا���ش��ة ال��ه��ي��دروب��ون��ي��ك واالك��واب��ون��ي��ك 

ونقل  االقت�شادي  البعد  على  وال��رتك��ي��ز  م��ادب��ا   حمافظة  يف 

ق��ي��م��ة م�شافة  امل��م��ل��ك��ة  امل��ح��ط��ات يف  ل��ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال��زراع��ي��ة  امل��ه��ن  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب  ت��اأه��ي��ل  وخ�شو�شا  للمجتمع 

والتكنولوجيا احلديثة

 االنباط-برتا

ال�شبت،  ام�ص  العام  االإفتاء  دائرة  جددت 

و�شيامهم  امل�شلمني  �شاة  �شحة  تاأكيدها 

ب��ن��اء ع��ل��ى امل��واق��ي��ت امل��ع��م��ول ب��ه��ا ح��ال��ي��اً يف 

االأردن، واالأخذ بالتقومي الذي تعلنها وزارة 

العبادة وب��ني يدي  ك��اف يف �شحة  االأوق���اف 

اهلل، واأن من اأخذ به برئت ذمته يف حتقيق 

�شرط ال�شاة وال�شيام.

وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ب��ا���ش��م دائ���رة 

االإف����ت����اء ال���دك���ت���ور ح�����ش��ان اأب����و ع���رق���وب يف 

ال�شاة  ف��ر���ص  اهلل  اإن   ، �شحفي  ت�شريح 

تعاىل:  لقوله  موقوتاً،  كتاباً  امل�شلمني  على 

ِك��َت��اًب��ا  امْلُ���وؤِْم���ِن���نَي  َع��لَ��ى  َك���اَن���ْت  ��َاَة  )اإِنَّ ال�����شَّ

عنه،  توؤخر  فا  وقُتها  مقدر  اأي  َم��ْوُق��وًت��ا(، 

الفتا اإىل اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بني 

تلك املواقيت الدقيقة لل�شلوات اخلم�ص يف 

ال�شنة ال�شحيحة.

و�����ش����دد اأب�������و ع����رق����وب ع���ل���ى ع�����دم ن�����ش��ر 

االإ����ش���اع���ات ع��ر و���ش��ائ��ل االإع�����ام، وم��واق��ع 

التوا�شل االجتماعي، بغر�ص ت�شكيك النا�ص 

يف عبادتهم واأركان دينهم من �شاة و�شيام.

واأ�شاف، اأن امل�شلمني ا�شتمروا يجتهدون 

يف حت����ري ت��ل��ك امل���واق���ي���ت ع���ر ال��ع�����ش��ور، 

يف  امل����وؤذن����ني  اأذان  مب��ق��ت�����ش��ى  وي���ل���ت���زم���ون 

امل�����ش��اج��د، وي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى امل��واق��ي��ت التي 

يف  النا�ص  ويقلدهم  االأوق���اف،  وزارة  تعلنها 

هذا ال�شاأن.

واأ���ش��ار اإىل اأن ال����وزارة ت���دون يف ك��ل عام 

مبواقيت  ومف�شًا  خا�شا  �شنويا  تقوميا 

ال�����ش��اة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء امل��م��ل��ك��ة، ي��ل��ت��زم 

ب���ه امل�����وؤذن�����ون، وي���راع���ي االأدل������ة ال�����ش��رع��ي��ة 

ق�شم  عليه  وي�����ش��رف  الفلكية،  وال��ع��ام��ات 

خا�ص يف الوزارة.

كما اأكد اأبو عرقوب اأن ال�شاة بالكمامة 

�شحيحة، فا ي�شرتط مام�شة االأنف ملكان 

���ش��ج��ود امل�����ش��ل��ي، وال���واج���ب ف��ق��ط ه��و ك�شف 

ج��زء ب�شيط من اجلبهة، وال ح��رج يف لب�ص 

اإذا كان هناك  ال�شاة، ال�شيما  القفازين يف 

داع لذلك كوجود مر�ص معد ونحو ذلك.

ولفت اإىل اأن ترا�ص ال�شفوف يف ال�شاة 

واجبات  اأو  ���ش��روط  م��ن  ولي�ص  ال�شنة،  م��ن 

ال�������ش���اة، ف��ال�����ش��اة ج���ائ���زة م���ع ال��ت��ب��اع��د 

الإبقاء  ال��ظ��روف  ه��ذه  امل�شلني، يف ظل  بني 

و�شمان  امل�شلني  ب��ني  كافية  اأم���ان  م�شافة 

ع���دم ان��ت�����ش��ار امل��ر���ص، وال ي��ت��ن��اف��ى ه���ذا مع 

تنق�ص  فا  للتباعد  احلاجة  لوجود  ال�شنة 

من االأجر.

األمانة تصدر 1990 رخصة مهن جديدة 
وتمدد فترة التجديد دون غرامات

استكمال عدد من المشروعات 
الخدمية في معان

االنباط-عمان

اأ���ش��درت دائ��رة رخ�ص املهن واالإع��ان��ات 

ب���اأم���ان���ة ع���م���ان م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام احل���ايل 

1990 رخ�شة مهن جديدة “الأول مرة”، 
وفق مدير الدائرة املهند�ص عادل ال�شهيبا.

�شحافية  ت�شريحات  يف  ال�شهيبا  وق��ال 

ام�ص اأنه مت جتديد 46 الفا و387 رخ�شة 

الفعالة  املهنية  الرخ�ص  اإجمايل  من  مهن 

 773 و  ال���ف���ا   99 وع����دده����ا  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 

مو�شحا  باملئة،   49 بلغت  وبن�شبة  رخ�شة، 

اأن االأمانة مددت فرتة جتديد رخ�ص املهن 

ل��اآرم��ات على واجهات  االإع��ان��ات  ور���ش��وم 

حزيران  �شهر  نهاية  حتى  التجارية  املحال 

لقرار  ا�شتناداً  غ��رام��ات،  اأي��ة  ودون  احل��ايل 

جمل�ص الوزراء االأخري.

واأ�شار اإىل اأن القرار �شمح اأي�شاً بتق�شيط 

ال�شابقة  ال�شنوات  ع��ن  امل��ه��ن  رخ�����ص  ر���ش��وم 

نهاية  قبل  الت�شديد  ح��ال  يف  غ��رام��ات  دون 

رخ�ص  اإ�شدار  ر�شوم  واإعفاء  احل��ايل،  العام 

االأوىل  ال��ث��اث  لل�شنوات  امل��ن��زل  م��ن  امل��ه��ن 

اللوحات  ر���ش��وم  وتق�شيط  الرتخي�ص،  م��ن 

بدفعة  احل��ايل  للعام  امل�شتحقة  االإع��ان��ي��ة 

25 باملئة والباقي حتى نهاية العام �شريطة 
ان يتم اإجراء ت�شوية للر�شوم امل�شتحقة عن 

االأعوام املا�شية “اإن وجدت«.

اأن االأم���ان���ة ت��خ�����ش�����ص االأ���ش��ه��ر  وي���ذك���ر 

الثاثة االأوىل من كل عام كفرتة لتجديد 

رخ�ص املهن دون فر�ص اأي غرامات اأو ر�شوم 

اإ�شافية.

ومب���وج���ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وق����ان����ون رخ�����ص 

املدة  انتهاء  بعد  يفر�ص  العا�شمة  يف  املهن 

تبلغ  غرامة  للتجديد  املمنوحة  القانونية 

باملئة من ر�شوم االعان و20   50 ن�شبتها 

ب��امل��ئ��ة م��ن ر���ش��وم ال��رخ�����ش��ة اال���ش��ا���ش��ي على 

ا�شحاب الرخ�ص غري املجددة، وذلك خال 

ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال���ع���ام، ف��ي��م��ا ت��ك��ون بعد 

ذلك ن�شبة الغرامة 50 باملئة لكل من ر�شم 

عند  للرخ�شة  اال�شا�شية  والر�شوم  االعان 

التجديد.

االنباط-معان

  ق����ال رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة واالإداري��������ة 

و�شفي  معان  حمافظة  جمل�ص  يف  والتنموية 

����ش���اح، اإن�����ه مت ال���ب���دء ب��ا���ش��ت��ك��م��ال ع����دد من 

امل�شروعات اخلدمية باملحافظة، الفتا اىل انه 

خال  اأخ��رى  م�شروعات  بتنفيذ  البدء  �شيتم 

االأيام املقبلة.

واأ�شاف �شاح ام�ص ال�شبت، انه وبعد قرار 

تخفي�ص املوازنة ملجال�ص املحافظات؛ مت �شطب 

ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��روع��ات ال��ت��ي اأق��ره��ا جمل�ص 

 78 وبن�شبة   2020 م��وازن��ة  على  املحافظة 

تراجع كبري يف م�شروعات  اإىل  اأدى  ما  باملئة، 

من  ك��ب��ري  ب�شكل  وخف�شت  التحتية،  البنية 

جار  العمل  اأن  اإىل  م�شريا  االإجن����از،  م�شتوى 

حاليا على ا�شتكمال عدد من امل�شروعات امللحة 

وال�شبابية  والتعليمية  ال�شحية  القطاعات  يف 

�شمن موازنة 2019.

ا�شتكمال  يف  العمل  بو�شر  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 

ال�شامل  م��ع��ان  �شحي  م��رك��ز  م�����ش��روع  تنفيذ 

وال��ذي تبلغ كلفته 884 األ��ف دي��ن��ار، م�شيفا 

اأن البناء يتكون من طابقني مب�شاحة 1500 

م����رت وي�������ش���م م����راف����ق و�����ش����اح����ات وخم��ت��ل��ف 

اخلدمات ال�شرورية.

م�شروع  با�شتكمال  ال��ب��دء  مت  ان��ه  واأ���ش��اف 

بن جبل  غ��رف �شفية يف مدر�شة معاذ  اإن�شاء 

ن�شبة  و�شلت  حيث  دي��ن��ار،  األ���ف   137 بكلفة 

بو�شر  كما  باملئة،   80 اإىل  بامل�شروع  االإجن����از 

مبدر�شة  �شفية  غ��رف  اإن�شاء  مب�شروع  العمل 

اخلليل بن اأحمد بكلفة 157 األف دينار، بن�شبة 

اجناز بلغت 70 باملئة، م�شريا اإىل اأنه مت اإحالة 

عطاء م�شروع اإن�شاء مدر�شة اأبو بكر ال�شديق 

بكلفة مليون و300 األف دينار، و�شيبداأ العمل 

فيه خال االأ�شبوع احلايل.

واأو���ش��ح اأن���ه مت ال��ب��دء با�شتكمال ع��دد من 

امل�شروعات التي ت�شتهدف قطاع ال�شباب يف معان 

وهي م�شروع اإن�شاء قاعة متعددة االأغرا�ص يف 

جممع �شمو االأمرية هيا الريا�شي بكلفة 350 

بكلفة  االأوىل  املرحلة  ا�شتكملت  اإذ  دينار،  األ��ف 

املرحلة  با�شتكمال  البدء  و�شيتم  األفا،   175
األ��ف دي��ن��ار خ��ال االأي��ام  الثانية بكلفة 175 

�شيانة  م�شروع  ا�شتكمال  ج��ان��ب  اإىل  املقبلة، 

وزيادة مرافق املجمع بكلفة مليون دينار، وعلى 

عدة مراحل موزعة على ثاث �شنوات.

االحد   7/ 6 / 2020

 حممد ح�سني برهو�ش وعائلته

 ينعون

مبزيد من احلزن والأ�سى �سديقه و رفيق دربه

املرحوم باإذن اهلل تعاىل 

 �حلاج علي م�صطفى  �لقرم »�بو �إيهاب«
زوج �لفا�صله وجد�ن �لطيبي » �م �إيهاب «

وو�لد �لأعز�ء �لدكتور �إيهاب و �ملهند�س �إياد و �لدكتور زياد 
و �لدكتور فوؤ�د و �ل�صيدة د�نيا 

ويتقدمون من اأ�سرة  الفقيد ومن  عموم اآل القرم  الكرام 

باأ�سدق م�ساعر العزاء واملوا�ساة  �سائلني  العلي القدير 

اأن يتغمد الفقيد  بوا�سع رحمته و غفرانه وان ي�سكنه ف�سيح جناته

انا هلل وانا اليه راجعون
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معالجات اقتصادية بالكويت 
وُعمان آلثار كورونا

العربية- وكاالت

ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  دول  ت����وا�����ص����ل 

ت��ف��اع��ات��ه��ا امل�����ص��ت��ج��ي��ب��ة ل���ت���ط���ورات 

الظروف التي فر�صها فريو�س كورونا 

ترتيب  اإع����ادة  �صعيد  ع��ل��ى  امل�صتجد 

اأول���وي���ات���ه���ا االق���ت�������ص���ادي���ة، وه��ي��ك��ل��ة 

و�صط  املالية،  ا�صرتاتيجياتها  اأعمال 

ا���ص��ت��م��رار دع����م احل���ك���وم���ات مل��ن�����ص��اآت 

ل�صمودها  ت��ع��زي��زاً  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

اأمام تبعات االأو�صاع الراهنة.

واأع���ل���ن يف ���ص��ل��ط��ن��ة ع���م���ان اإن�����ص��اء 

ال�صندوق العماين لا�صتثمار، وذلك 

لتملك واإدارة معظم �صناديق الرثوة 

امل��ال��ي��ة يف  وزارة  واأ����ص���ول  ال�����ص��ي��ادي��ة 

ال�صادر  املر�صوم  �صي�صمح  اإذ  ال��ب��اد، 

ع��ن ���ص��ل��ط��ان ع��م��ان ل��ل��ج��ه��از اجل��دي��د 

ب���ت���م���ل���ك ج���م���ي���ع االأ�������ص������ول ال���ع���ام���ة 

عمان«،  نفط  »تنمية  �صركة  با�صتثناء 

وح�����ص�����س احل���ك���وم���ة يف م��وؤ���ص�����ص��ات 

دولية.

اال�صتثمار  جهاز  اإن  املر�صوم  وقال 

ال��رثوة  �صناديق  حمل  اأي�صاً  �صيحل 

ال��ر���ص��م��ي��ة  ال���وث���ائ���ق  ال�������ص���ي���ادي���ة يف 

ل���ل���ب���اد، ح��ي��ث ����ص���ت���وؤول اإل���ي���ه ك��اف��ة 

االخ����ت���������ص����ا�����ص����ات وامل���خ�������ص�������ص���ات 

وال�صجات  واالل��ت��زام��ات  واحل��ق��وق 

واال�صتثمارات  واالأ�صول  واملوجودات 

العام  االحتياطي  ب�صندوق  املتعلقة 

. لل�صلطنة

اجلديد،  ال�صندوق  اإىل  و�صيوؤول 

ال�������ص���ن���دوق ال���ع���م���اين ل��ا���ص��ت��ث��م��ار، 

وامل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ا���ص��ت��ث��م��ارات يف 

�صينقل  الذي  الوقت  املالية، يف  وزارة 

جميع  العماين  اال�صتثمار  جهاز  اإىل 

العام،  االحتياطي  �صندوق  موظفي 

وال�����ص��ن��دوق ال��ع��م��اين ل��ا���ص��ت��ث��م��ار، 

ب����اأو�����ص����اع����ه����م ال����وظ����ي����ف����ي����ة ذات����ه����ا 

وخم�������ص�������ص���ات���ه���م امل����ال����ي����ة، ب��ح�����ص��ب 

االأو�صط. ال�صرق  �صحيفة 

وح�������ص���ب امل����ع����ل����وم����ات ال���������ص����ادرة 

امل��دي��ري��ة العامة  ن��ق��ل م��وظ��ف��ي  ف���اإن 

اإىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  ل��ا���ص��ت��ث��م��ارات 

ج��ه��از اال���ص��ت��ث��م��ار ال��ع��م��اين، وف��ق��اً ملا 

املالية  وزارة  ب��ن  عليه  االت��ف��اق  يتم 

العماين. وجهاز اال�صتثمار 

بيانات من  وح�صب »رويرتز«، فاإن 

�صندوق  »معهد  البحثية  املجموعة 

اأن  اأظ�����ه�����رت  ال�������ص���ي���ادي���ة«،  ال�������رثوة 

للدولة،  ال��ع��ام  االح��ت��ي��اط��ي  ���ص��ن��دوق 

عمان،  يف  �صيادي  �صندوق  اأك��ر  وهو 

لديه اأ�صول بحوايل 14 مليار دوالر، 

���ص��ن��ادي��ق  اأك������ر  ث�����اين  اأن  ح����ن  يف 

ال�������ص���ل���ط���ن���ة، ال���������ص����ن����دوق ال���ع���م���اين 

3.4 مليار دوالر. لا�صتثمار، لديه 

ال���ك���وي���ت يف  اإىل  ال�����ص��ل��ط��ن��ة  وم����ن 

�����ص����اأن م���واج���ه���ة »ك�����ورون�����ا«، ق��دم��ت 

للتحفيز  العليا  التوجيهية  اللجنة 

االق����ت���������ص����ادي ب�����رن�����اجم�����اً ج����دي����داً 

املت�صررة  لل�صركات  املي�صر  للتمويل 

م����ن اأزم��������ة »ك�������ورون�������ا«، ح���ي���ث اأك����د 

حم����اف����ظ ب���ن���ك ال����ك����وي����ت امل����رك����زي 

اللجنة  اأن  الها�صل،  حممد  الدكتور 

ال������������وزراء،  جم���ل�������س  اإىل  ت����ق����دم����ت 

اخل��م��ي�����س امل���ا����ص���ي، مب��ق��رتح ج��دي��د 

مواجهة  يف  املحلي  االقت�صاد  لدعم 

ت���داع���ي���ات ال���ف���ريو����س ع���ر ب��رن��ام��ج 

���ص��م��ان ومت���وي���ل م��ي�����ص��ر ل��ل�����ص��رك��ات 

ال�صغرية واملت�صررة من االأزمة.

م���وؤمت���ر  ال����ه����ا�����ص����ل، يف  واأو�������ص������ح 

����ص���ح���ايف ع���ل���ى ه���ام�������س االج���ت���م���اع 

اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي مل��ج��ل�����س ال���������وزراء  اأن 

الرنامج املقرتح ينق�صم اإىل �صقن؛ 

متويل  دعم  تقدمی  هو  منهما  االأول 

م��ي�����ص��ر ل���ه���ذه ال�����وح�����دات، وال���ث���اين 

مبيناً  التمويل،  لهذا  الدولة  �صمان 

جتربة   35 در�صت  التحفيز  جلنة  اأن 

ع��امل��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات 

ن�صبته  م��ا  اأن  اإىل  خل�صت  »االأزم����ة«، 

ع��ل��ى �صكل  ت��ت��دخ��ل  ال����دول  40% م��ن 

متويل مي�صر و�صامن.

الرنامج  ت�صميم  مت  ب��اأن��ه  واأف���اد 

املحلي  االق��ت�����ص��اد  وط��ب��ي��ع��ة  ل��ي��ت�����ص��ق 

ال���ق���ان���ون���ي���ة يف دول����ة  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 

الكويت، الفتاً اإىل اأن امل�صتفيدين من 

ال�صغرية  امل�صاريع  الرنامج هم  هذا 

املت�صررة بحد  وال�صركات  واملتو�صطة 

كويتي  دي��ن��ار  األ���ف   250 يبلغ  اأق�����ص��ى 

ي��وج��ه  اأن  ع��ل��ى  دوالر(  األ�����ف   825(

املتعاقد  ال��دوري��ة  للنفقات  التمويل 

وب�صعر  �صنوات   4 �صداد  باأجل  عليها 

فائدة %2.5.

م��ع��اي��ري  اأن  اإىل  ال��ه��ا���ص��ل  واأ�����ص����ار 

اال���ص��ت��ح��ق��اق ل��ل��م�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية 

ال�����ص��رك��ات  ع��ل��ى  تقت�صر  وامل��ت��و���ص��ط��ة 

وكانت  االأزم���ة،  ج��راء  ت�صررت  التي 

قبلها،  وك��ف��اءة  بنجاح  وتعمل  ج��ي��دة 

الواجب  ال�صروط  من  اأن  م�صتدركاً 

توافرها للح�صول على هذا التمويل 

»امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة، 

 2021 واأن ت�صل ن�صبتها يف نهاية عام 

جمل�س  قبل  من  املقررة  الن�صبة  اإىل 

الوزراء«.

اأن الدولة �صتتحمل ق�صماً  واأو�صح 

م��ن اأع���ب���اء ال��ف��ائ��دة ل��ه��ذا ال��ت��م��وي��ل، 

يف  التمويل  تكاليف  كل  ي�صمل  الذي 

حن  يف  وال��ث��ان��ي��ة،  االأوىل  ال�صنتن 

كلفة  م���ن   %90 ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا  ت��ت��ح��م��ل 

من  و%80  الثالثة  ال�صنة  يف  التمويل 

الرابعة. ال�صنة 

املعي�صة  اإىل حت�صن م�صتوى  التي تهدف  املمار�صات  بامل�صوؤولية االجتماعية  نعني 

االجتماعية  امل�صوؤولية  كانت  واإذا  الفئات..  لهذه  امل�صتدامة  والتنمية  املجتمع  لفئات 

االإ�صامي،  املجتمع  يف  تاريخ  ذات  فعلية  كممار�صة  لكنها  ن�صبيا  جديدا  م�صطلحا 

خ�صو�صا واأن ال�صريعة حتث على تكافل املوؤمنن وتاآزرهم واأن يحب املرء الأخيه ما 

لنف�صه. يحب 

وال �صك اأن واقع امل�صوؤولية االجتماعية يف القطاع اخلا�س عامة اآخذ يف التنامي، 

واإن كان بحاجة اإىل مزيد من املمار�صة التي تتحمل فيها االأطراف كافة م�صوؤوليتها، 

اال�صتثمار  قطاعات  ب��ن  ربحية  االأك���رث  القطاع  باعتبارها  البنوك  مقدمتها  ويف 

هذا  قيام  مدى  على  نحكم  حتى  االأ�صئلة  بع�س  عن  االإجابة  ينبغي  وهنا  واالإن��ت��اج، 

القطاع بدوره يف جمال امل�صوؤولية االجتماعية، ويف مقدمتها ما حجم اإنفاق البنوك 

ال�صنوية؟..  البنوك  اأرباح  من  ذلك  ميثل  وماذا  االجتماعية؟..  امل�صوؤولية  جمال  يف 

اال�صتثمار  نوعا من  االجتماعية  امل�صوؤولية  تنفقه يف جمال  البنوك وما  تعتر  وهل 

الذي يحقق ر�صا املجتمع ويوؤدي اإىل اإقبال العماء على التعامل مع البنك؟.

اأرباح البنوك كبري جدا،  اأن حجم  يف حماولة لاإجابة عن هذه االأ�صئلة ناحظ 

التي جاءت  االأرباح  يتنا�صب مع هذه  امل�صوؤولية االجتماعية  اإنفاقها على  فهل حجم 

من املجتمع ؟  

يف هذا املقال �صوف احتدث عن جتربة امل�صوؤولية االجتماعية يف البنك االإ�صامي 

نفعاً  االأك��رث  االه��داف  باجتاه  االجتماعي  الدعم  خ��ال  من  مل�صتها  والتي  االأردين 

وت���اأث���رياً يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع .. وامل��ظ��ل��ة ال��وا���ص��ع��ة وامل��ت��ن��وع��ة االأه�����داف ال��ت��ي ج��رت 

املوؤمترات والندوات والتعليم والتدريب  .. وخا�صة يف جمال دعم  وجتري تغطيتها 

وامل��ي��اه  والبيئة  وال���رتاث  واالآداب  وال��ف��ن��ون  والثقافة  املهنية  وال�صحة  وال�صامة 

التفاعل  بعد  يف  وكذلك  والفقراء،  حظاً  االأقل  والفئات  اخلا�صة  االحتياجات  وذوي 

�صمحة  اإ�صامية  اإىل روح عقائدية  ي�صتند  البنك  املحلي وتنميته. والأن  املجتمع  مع 

املهنين  مت��وي��ل  برنامج  وه��ن��اك  مت�صع  ب�صكل  احل�صنة  ال��ق��رو���س  مب��ب��داأ  اأخ��ذ  فقد 

البنك من ترع  اململكة وال نن�صى ما قدمه  باب الترعات داخل  واحلرفين واأي�صاً 

دور  للبنك  ك��ان  كورونا  فريو�س  تداعيات  والح��ت��واء   ) وط��ن  )همة  ل�صندوق  �صخي 

املهتمن  .. والأنني من  التجزئة(  تاأجيل االق�صاط لتمويات االفراد )  كبري وقرار 

االإ�صامي  البنك  القبعة تقديًرا واحرتاماً لقيادة ومن�صوبي  ارفع  البيئية  بال�صوؤون 

للم�صاهمة  الكهربائية  اأو  الهجينة  ال�صيارات  دعم متويل  مبادرتهم يف  على  االردين 

يف املحافظة على البيئة .

ال�صيد  االإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  االأردين  االإ���ص��ام��ي  البنك  ق��ي��ادة  دور  ان 

مو�صى �صحادة والرئي�س التنفيذي للبنك الدكتور ح�صن �صعيد قد راكمت جناحات 

كبرية تتحدث عن نف�صها ويف اأكرث من جمال . ولذا اكت�صب هذا البنك �صمعة طيبة، 

اأكتبه عن  ما  اأقول ال يحرجني  فاإنني  اإىل اخلا�س  العام  اأنتقل من  اأن  واإذا جاز يل 

من  ب�صهادات  ذل��ك  يف  اأ�صتعن  الأين  عظيمة  جهود  م��ن  االأردين  االإ���ص��ام��ي  البنك 

ودام عطائكم يف  دمتم   .. بع�صاً مما هو عليه  اأجت��اوز يف احلديث  ولذا مل  يعرفونه 

خدمة الوطن واملواطن .

سامر نايف عبدالدايم

البنك اإلسالمي األردني .. 
والمسؤولية االجتماعية

االنباط-عمان

ن����ف����ذت دائ����������رة اجل������م������ارك وم�������ن خ����ال 

مكثفة  ح��م��ات  ال��ت��ه��ري��ب  مكافحة  م��دي��ري��ة 

من  ال��ع��دي��د  �صبط  عنها  جن��م  اال���ص��واق  على 

الب�صائع املهربة متثلت ب�صبط هواتف خلوية 

بعدد 500 جهاز نوع ايفون.

���ص��اح��ن��ة حم��م��ل��ة مباب�س  ���ص��ب��ط  ك��م��ا مت 

خمتلفة  �صحية  واأدوات  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  واج��ه��زة 

وغ���ريه���ا م���ن ال��ب�����ص��ائ��ع ق���ادم���ة م���ن ال��ع��ق��ب��ة 

بالتعاون مع مديرية جمرك العقبة.

وق�����ال م���دي���ر م��ك��اف��ح��ة ال���ت���ه���ري���ب ع��ق��ي��د 

ج��م��ارك رائ����د ال�����ص��ي��اب اأن ال��ه��دف م��ن ه��ذه 

اجل�����والت ح��م��اي��ة ال�����ص��وق امل��ح��ل��ي م���ن ك��اف��ة 

الب�صائع املقلدة واملغ�صو�صة والتي توؤثر ب�صكل 

ب�صكل خا�س،  وامل�صتهلك  املجتمع  على  مبا�صر 

ح��ي��ث ي��ت��م ت��ه��ري��ب م��ث��ل ه���ذه ال��ب�����ص��ائ��ع غري 

املطابقة للموا�صفات االردنية وغالباً ماتكون 

غري �صاحلة وبحاجة اإىل فحو�صات خمرية.

واأ�����ص����اف ال�����ص��ي��اب ب���ان���ه ي��ت��م ح��ج��ز ه��ذه 

للموا�صفات  املطابقة  وغري  املهربة  الب�صائع 

اال���ص��ول  ح�صب  منها  ال�����ص��ال��ح  غ��ري  وات���اف 

املخالفن  جميع  وحتويل  املعنية  اجلهات  مع 

املقت�صى  الإج���راء  اجلمركية  العامة  للنيابة 

القانوين.

الدكتور  اللواء  اجلمارك  عام  مدير  واأ�صار 

على  تعمل  ال��دائ��رة  ان  الرحامنة  عبداملجيد 

ح��م��اي��ة ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ل��ت��زم��ة من 

خال خطتها اال�صرتاتيجية والتي تهدف اإىل 

امل�صروعة  غ��ري  التجارية  االن�صطة  مكافحة 

والرفع من �صوية االقت�صاد الوطني ويتطلب 

ذلك فر�س رقابة جمركية على اال�صواق.

االنباط-عمان

م��ع ب���دء ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل الم��ت��ح��ان��ات 

ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة يف امل��م��ل��ك��ة، ت��وا���ص��ل 

ملن�صة  رع��اي��ت��ه��ا  االأردن   Orange
م���ف���ه���وم ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة امل���ّج���ان���ي���ة ل��ت��ق��ّدم 

بطرق  الوطني  املناهج  درو����س  للطلبة 

يف  لت�صاعدهم  وذلك  وتفاعلية،  حديثة 

التوجيهي  المتحانات  التح�صري  فرتة 

خا�صة  احل��ال��ي��ة،  ال��ظ��روف  ينا�صب  مب��ا 

واأنها ت�صّكل مرحلة هاّمة مل�صتقبلهم.

وت����وف����ر امل���ن�������ص���ة امل��������واد وال�����درو������س 

وخ�صو�صاً  التعليمية  امل��راح��ل  جلميع 

التوجيهي، ولكا الف�صلن الدرا�صين، 

اإت��اح��ة  م��ن��ه��ا  ع���ّدة  م��زاي��ا  تت�صمن  ك��م��ا 

ومكان،  وق��ت  اأي  يف  التعليمي  املحتوى 

اإمكانية متابعة املعلمن للطلبة وتقييم 

تغذية  ت��ق��دمی  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اأدائ���ه���م، 

التي  اجلوانب  ليدركوا  للطلبة  راجعة 

للتطوير. حتتاج 

اأن���ه���ا  االأردن   Orange واأك�������دت 

ت���ه���دف ب��رع��اي��ت��ه��ا ل���ه���ذه امل��ن�����ص��ة اإىل 

اال�صتعداد  من  التوجيهي  طلبة  متكن 

ل���ام���ت���ح���ان���ات وف�����ق االإط��������ار ال��زم��ن��ي 

امل��ن��ا���ص��ب، وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح امل���رج���و يف 

تعليمية  ف��ر���س  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  �صبيل 

مم���ي���زة، وي��ع��ك�����س ذل����ك ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى 

التغلب  يف  اململكة  طلبة  جميع  م�صاندة 

على التحديات الراهنة.

املن�صة  ه���ذه  اأن  ال�����ص��رك��ة  واأ����ص���اف���ت 

ت���ن���درج حت���ت ج��ه��وده��ا ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 

من  كًا  ليحاكي  كفاءته  ورف��ع  التعليم 

والتكنولوجيا  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  متطلبات 

اه��ت��م��ام��ه��ا  اأن  اإىل  الف����ت����ًة  احل���دي���ث���ة، 

االأ�صا�صية  املحاور  اأح��د  ي�صكل  بالتعليم 

ال�صرتاتيجيتها للم�صوؤولية االجتماعية 

نظراً الأهميته يف تعزيز م�صاهمة اأجيال 

امل�صتقبل يف تقّدم املجتمع وقطاعاته.

اأطلقتها  التي  مفهوم،  من�صة  تتبنى 

ال���رائ���دة   eLearnment ���ص��رك��ة 

م��ن��ه��ج��اً  االإل��������ك��������رتوين،  ال���ت���ع���ل���ي���م  يف 

االأ�صاتذة  على  للت�صهيل  م��رن��اً  تفاعلياً 

جمموعة  تقدميها  خال  من  والطلبة 

م��ن االأ���ص��ال��ي��ب امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى احل��ل��ول 

ال���رق���م���ي���ة، مب����ا يف ذل�����ك ال�������ص���روح���ات 

وال���ف���ي���دي���وه���ات وال�����درو������س امل��ب��ا���ص��رة 

مراعاة  ومع  بعناية  امل�صممة  واالأل��ع��اب 

العمرية  وامل��راح��ل  ال�صفوف  متطلبات 

الذاتية  وامل��ه��ارات  الفردية  وال��ف��روق��ات 

والتحديثات امل�صتمرة، والتي ت�صعى من 

العملية  مب��خ��رج��ات  ل��ارت��ق��اء  خالها 

اململكة. التعليمية يف 

االنباط-عمان

ت���راج���ع ع����دد ����ص���ه���ادات امل��ن�����ص��اأ ال��ت��ي 

ا���ص��درت��ه��ا غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان خ��ال 

ال���ع���ام  م���ن  االوىل  اخل��م�����ص��ة  اال����ص���ه���ر 

24 ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة مع  احل����ايل ب��ن�����ص��ب��ة 

الفرتة نف�صها من عام 2019.

عدد  بلغ  اح�صائية  معطيات  وح�صب 

الغرفة  ا�صدرتها  التي  املن�صاأ  �صهادات 

خال اال�صهر اخلم�صة االوىل من العام 

 12655 م��ق��اب��ل  ���ص��ه��ادة   9674 احل����ايل 

���ص��ه��ادة خ���ال نف�س ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام 

املا�صي .

ووف�����ق�����ا ل���ل���م���ع���ط���ي���ات االح�������ص���ائ���ي���ة 

انخفا�س  رافق  فقد  بالغرفة،  اخلا�صة 

ع����دد ����ص���ه���ادات امل��ن�����ص��اأ خ����ال اال���ص��ه��ر 

احل����ايل  ال����ع����ام  م����ن  االوىل  اخل��م�����ص��ة 

 301 نحو  اىل  ال�����ص��ادرات  قيمة  ت��راج��ع 

دينار  مليون   412 مقابل  دي��ن��ار  مليون 

 27 وبن�صبة   ،2019 م��ن  نف�صها  للفرتة 

باملئة.

وذهبت �صهادات املن�صاأ التي ا�صدرتها 

االوىل  اخلم�صة  اال�صهر  خال  الغرفة 

ال���ع���دي���د م��ن  اإىل  ال����ع����ام احل������ايل  م����ن 

 1843 بعدد  ال�صعودية  ابرزها  البلدان، 

 ،1747 ث��م االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 

 702 ت��اه��ا قطر   587 ال��ع��راق  وب��ع��ده��ا 

259 �صهادة. وم�صر بعدد 

وك���ان���ت غ��ال��ب��ي��ة �����ص����ادرات ال��غ��رف��ة 

خال اال�صهر اخلم�صة االوىل من العام 

مليون   77 بقيمة  ال��ع��راق  اىل  احل���ايل 

54 مليون  ال��ع��رب��ي��ة  واالإم�����ارات  دي��ن��ار، 

28 مليون دينار،  دينار، ثم قطر بقيمة 

وم�صر  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   25 ف��ال�����ص��ع��ودي��ة 

19 مليون دينار. بقيمة 

وح�����ص��ب امل��ع��ط��ي��ات، ب��ل��غ��ت ����ص���ادرات 

امل��ن��ت��ج��ات االأج��ن��ب��ي��ة )اإع�����ادة ت�����ص��دي��ر( 

38 مليون  160 مليون دينار، فالزراعية 

29 م��ل��ي��ون  دي���ن���ار وال�����ص��ن��اع��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 

 11 بقيمة  العربية  املنتجات  ثم  دي��ن��ار، 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ب��اق��ي ال�����ص��ادرات 

ذهبت ملنتجات اخرى خمتلفة.

ع��م��ان تقوم  اأن غ��رف��ة جت���ارة  ي��ذك��ر 

ب���اإ����ص���دار ����ص���ه���ادات امل��ن�����ص��اأ ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

ال�����زراع�����ي�����ة واحل����ي����وان����ي����ة وال���������رثوات 

وللب�صائع  اخل���ام  االأردن���ي���ة  الطبيعية 

ت�صديرها  اإع����ادة  ي��ت��م  ال��ت��ي  االأج��ن��ب��ي��ة 

ول��ل��ب�����ص��ائ��ع االأج���ن���ب���ي���ة امل�������ص���رتاة م��ن 

ال�صوق املحلية �صمن �صروط حمددة.

املن�صاأ  ���ص��ه��ادات  ال��غ��رف��ة  ت�����ص��در  ك��م��ا 

ح�صب  االأردن��ي��ة  ال�صناعية  للمنتجات 

طلب املُ�صّدر ا�صتناداً على فاتورة املُ�صّنع 

�صناعية  غرفة  م��ن  ُم�صدقة  االأ�صلّية 

ح�صب  وم�صدقة  اأ�صلية  من�صاأ  و�صهادة 

�صناعية  غ��رف��ة  ع��ن  ����ص���ادرة  االأ����ص���ول 

تثبت باأن الب�صاعة من من�صاأ اأردين.

االنباط-عمان

����ص���ك���ل وزي��������ر االأ������ص�����غ�����ال ال���ع���ام���ة 

واالإ�صكان رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة 

احل�صري  والتطوير  لاإ�صكان  العامة 

برئا�صة  جلنة  العمو�س  فاح   املهند�س 

جمانة  املهند�صة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر 

العطيات، وع�صوية مندوبن عن عدد 

لو�صع  ال��ع��اق��ة،  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 

خ��ط��ة ل��ل��ت�����ص��دي الأث����ر وب����اء ف��ريو���س 

كورونا على قطاع االإ�صكان االأردين.

لروؤية  تنفيذا  اللجنة  ت�صكيل  وياأتي 

جهود  ت�صافر  ب�����ص��رورة  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

لتن�صيط  ال���وط���ن  م��وؤ���ص�����ص��ات  ج��م��ي��ع 

على  احلكومة  من  وحر�صاً  االقت�صاد، 

للقطاعات  االأول���وي���ة  اإع��ط��اء  ���ص��رورة 

االإن��ت��اج��ي��ة مب��ا فيها ق��ط��اع االإ���ص��ك��ان، 

باعتبارها  املوؤ�ص�صة  دور  من  وانطاقا 

ال���ذراع احل��ك��وم��ي لقطاع االإ���ص��ك��ان يف 

االردن.

وب��ح�����ص��ب ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ا���ص��درت��ه 

م����وؤ�����ص���������ص����ة اال������ص�����ك�����ان وال����ت����ط����وي����ر 

اللجنة  فان  ال�صبت،  ام�س  احل�صري،  

وزارة  ع��ام  اأم���ن  ع�صويتها؛  يف  ت�صم 

االإدارة  وزارة  ع���ام  واأم����ن  ال��داخ��ل��ي��ة، 

امل��ح��ل��ي��ة، وم��دي��ر ع��ام دائ���رة االأرا���ص��ي 

وامل�����ص��اح��ة، وم��دي��ر ع��ام دائ���رة �صريبة 

املهند�صن،  ونقيب  واملبيعات،  الدخل 

ون��ق��ي��ب م��ق��اويل االإن�������ص���اءات، ورئ��ي�����س 

االإ�صكان،  امل�صتثمرين يف قطاع  جمعية 

ومندوبا  البنوك،  جمعية  عام  ومدير 

اأمانة  عن البنك املركزي ومندوبا عن 

عمان الكرى.

واأ�صاف البيان ان اأوىل جل�صات هذه 

مبنى  ق��اع��ة  يف  غ����داً،  �صتعقد  ال��ل��ج��ن��ة 

والتطوير  لاإ�صكان  العامة  املوؤ�ص�صة 

احل�صري لتقييم حالة قطاع االإ�صكان 

وو������ص�����ع خ���ط���ط ل���ل���ت�������ص���دي ل����اآث����ار 

لغايات  كورونا  جائحة  ج��ّراء  املرتتبة 

املقبلة  املرحلة  يف  القطاع  هذا  حتفيز 

للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  ب��ت��و���ص��ي��ات  واخل�����روج 

و�صواًل ال�صتدامته وزيادة النمو فيه.

الجمارك تضبط 500 هاتف ايفون مهرب واجهزة كهربائية

 تشكيل لجنة حكومية لوضع خطة لتحفيز قطاع اإلسكان 

اورانج األردن تواصل دعم منصة »مفهوم« التعليمية

تجارة عمان تصدر 9674 شهادة منشأ خالل خمسة اشهر
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دبي-العربية

�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات م����ن �إي����رب����ا�����ص �أن 

�أي��ار  م��اي��و  يف  تعافت  �ل�شركة  ت�شليمات 

ظلت  لكنها  �ل�����ش��اب��ق،  ب��ال�����ش��ه��ر  م��ق��ارن��ة 

بعد  �مل��ع��ت��ادة  �مل�شتويات  م��ن  بكثري  �أق���ل 

�ل���ه���ب���وط ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري، ب�����ش��ب��ب �أزم�����ة 

فريو�س كورونا.

و���ش��ل��م��ت ���ش��رك��ة ���ش��ن��اع��ة �ل��ط��ائ��ر�ت 

�لأوروبية 24 طائرة يف مايو �أيار �رتفاعا 

�أبريل ني�شان، لكن بانخفا�س  من 14 يف 

70% عن 81 طائرة مايو �أيار 2019.

ال ت���ز�ل ���ش��رك��ات ���ش��ن��اع��ة �ل��ط��ائ��ر�ت 

�شركات  م��ن  �ل��ط��ل��ب  ن���زول  م��ن  تت�شرر 

وم�شكالت  لل�شيولة  �ملتعط�شة  �لطري�ن 

من  �ملعاينة  فرق  ��شتقد�م  يف  لوج�شتية 

وف��ج��و�ت يف �شال�شل  �ل��ط��ري�ن  ���ش��رك��ات 

�لتباعد  �إج�����ر�ء�ت  ن��اج��م��ة ع��ن  �الإم����د�د 

�الج��ت��م��اع��ي ب��ه��دف م��و�ج��ه��ة ف��ريو���س 

كورونا.

�إيربا�س،  مقر  حيث  فرن�شا،  وخففت 

�ل��ق��ي��ود �مل��رت��ب��ط��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف 

�لثاين من يونيو حزير�ن.

 6 �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ه��ر  ت�شليمات  وت�����ش��م��ل 

�لطري�ن  ل�شركة  �لبدن  �شيقة  طائر�ت 

�مل��ن��خ��ف�����س �ل��ت��ك��ل��ف��ة �ل��ه��ن��دي��ة �إن��دي��ج��و 

وط�����ائ�����رة ع���ري�������ش���ة �ل����ب����دن م����ن ط����ارز 

�إيرو�يز  �إيه350-1000 لكل من بريتي�س 

و�الحتاد للطري�ن باأبوظبي.

�لت�شليمات  �إج��م��ايل  �الأرق����ام  وت��رف��ع 

ط���ائ���رة   160 �إىل  �ل����ع����ام  ب����د�ي����ة  م���ن���ذ 

بانخفا�ص 49% من 313 يف نف�س �لفرتة 

من 2019.

�الأزمة،  �أثر  على  �ل�شوء  ي�شلط  ومما 

�أي ط��ائ��رة ج��دي��دة يف  �إي��رب��ا���س  مل تبع 

مايو �أيار.

طوكيو - رويرتز

�أن  بعد  طفيف  ب�شكل  �ل���دوالر  �رت��ف��ع 

�أظهرت بيانات �أن �شوق �لعمل �الأمريكية 

�أي��ار،  مايو  يف  �ملتوقع  غري  على  حت�شنت 

ل��ك��ن �ل��ع��م��ل��ة �خ��ت��ت��م��ت �الأ����ش���ب���وع ع��ل��ى 

�ل��ت��و�يل،  على  �لثالثة  للمرة  �نخفا�س 

�إذ و���ش��ع��ت �ل�����ش��ب��اب��ي��ة ب�����ش��اأن �الق��ت�����ش��اد 

�الأمريكي حد� للمكا�شب.

�الأمريكية  �لعمل  وز�رة  تقرير  �أظهر 

�لبطالة هبط  �أن معدل  �لوظائف  ب�شاأن 

14.7% يف  �ملا�شي من  �ل�شهر   %13.3 �إىل 

م�شتوى  �أعلى  كان  و�لذي  ني�شان،  �أبريل 

منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.

�أظ��ه��رت  �أع��ق��اب م�شوح  وج��اء ذل��ك يف 

و�لت�شنيع  �مل�شتهلكني  ثقة  يف  ��شتقر�ر� 

�الأو�شاع  وحت�شنت  �خلدمية.  �لقطاعات 

ب�����د�أت  �إذ  ك���ب���ري،  ب�����ش��ك��ل  �الق���ت�������ش���ادي���ة 

�ل�شركات �إعادة فتح �أبو�بها بعد �الإغالق 

�نت�شار  الإب��ط��اء  �آذ�ر  م��ار���س  منت�شف  يف 

كوفيد-19.

 %0.18 مرتفعا  �ل���دوالر  موؤ�شر  وك��ان 

عن   %1.4 منخف�شا  وك���ان   .96.93 �إىل 

�ملا�شي. ت�شوية �جلمعة 

ع���ل���ى �أ����ش���ا����س ي����وم����ي، ك�����ان �ل������دوالر 

 1.129 �إىل  �ليورو  �صاعد� 0.38% مقابل 

�ملالذ  عملة  �لياباين  �ل��ني  و�أم��ام  دوالر. 

�الآمن، �شعد �لدوالر 0.44% �إىل 109.61 

ين.

وك����ان ���ش��ع��ود �ل�����دوالر �أق����ل و���ش��وح��ا 

�أم���ام �ل��ي��ورو ويف م��وؤ���ش��ر �ل����دوالر، �ل��ذي 

ي�شكل �ليورو ثقال عليه، بعد �أن �رتفعت 

�ل��ع��م��ل��ة �الأوروب����ي����ة �مل���وح���دة يف �أع��ق��اب 

�إعالن �لبنك �ملركزي �الأوروبي �خلمي�س 

�لتحفيزي. برناجمه  تو�شيع 

وقفز �ليورو 1.73% هذ� �الأ�شبوع، وهو 

�لتو�يل  على  ل��ه  �أ�شبوعي  مك�شب  ثالث 

رغم �نخفا�شه على �أ�شا�س يومي.

دبي- رويرتز

ت��ر�ج��ع��ت �أ���ش��ع��ار �ل��ذه��ب ب��اأك��ر م��ن %2 

عاملي  �قت�شادي  �نتعا�س  يف  �الآم��ال  تلقت  �إذ 

دفعة من بيانات �أقوى من �ملتوقع للوظائف 

�الأمريكية غري �لزر�عية، مما قل�س �لطلب 

ع��ل��ى �أ�����ش����ول �مل�����الذ �الآم�������ن، م���ع �ل���ت���ف���اوؤل 

ب��رت�ج��ع ح���دة ت��اأث��ري ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا على 

�القت�شاد.

وهبط �لذهب يف �ملعامالت �لفورية %1.9 

)�الأون�����ش��ة(  ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1678.81 �إىل 

غرينت�س.  بتوقيت   1721 �ل�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

وج����رت ت�����ش��وي��ة ع��ق��ود �ل���ذه���ب �الأم��ريك��ي��ة 

�الآجلة بانخفا�س 2.6% �إىل 1683 دولر.

 %2.6 ن���ح���و  �مل���ع���دن �الأ����ش���ف���ر  وت����ر�ج����ع 

�شوب  ويتجه  �جل��اري،  �الأ�شبوع  بد�ية  منذ 

ت�شجيل �أكرب �نخفا�س منذ �الأ�شبوع �ملنتهي 

يف 13 مار�س �آذ�ر.

و�رت����ف����ع����ت �الأ�����ش����ه����م �الأم����ريك����ي����ة ب��ع��د 

�ل��ب��ي��ان��ات �الأم��ريك��ي��ة  �أح�����دث  �أظ���ه���رت  �أن 

يف   %13.3 �إىل  �لبطالة  يف  كبري�  �نخفا�شا 

مع  ني�شان  �أب��ري��ل  يف   %14.7 م��ن  �أي���ار  مايو 

�لعمالة. ت�شريح  �نح�شار عمليات 

�الأخ����رى،  �لنفي�شة  ل��ل��م��ع��ادن  وبالن�شبة 

دولر   1945.81 �إىل   %0.7 �لبالديوم  �رتفع 

�إىل   %2.3 �لبالتني  ن��زل  ل��الأوق��ي��ة، يف ح��ني 

817.49 دولر.

دولر   17.32 �إىل   %2.3 �لف�شة  ون��زل��ت 

�ن��خ��ف��ا���س  �أول  ����ش���وب  وت���ت���ج���ه  ل���الأوق���ي���ة 

�أ�شابيع. �أ�شبوعي يف خم�شة 

نيويورك - رويرتز

�رت��ف��ع��ت �أ���ش��ع��ار �ل��ن��ف��ط ب��ع��د ه��ب��وط مل 

ي��ك��ن م��ت��وق��ع��اً مل��ع��دل �ل��ب��ط��ال��ة �الأم���ريك���ي 

يف م��اي��و �أي����ار وق����ر�ر �أوب����ك ت��ق��دمي موعد 

حمادثات، ب�شاأن �أجل تخفي�شات قيا�شية يف 

�الإنتاج �إىل يوم �ل�شبت.

وجرت ت�شوية �لعقود �الآجلة خلام برنت 

على �رتفاع 2.31 دوالر، �أي ما يعادل %5.8 

�إىل 42.30 دوالر للربميل، بزيادة �أ�شبوعية 

.%19.2

و���ش��ع��دت �ل��ع��ق��ود �الآج���ل���ة خل����ام غ��رب 

دوالر،   2.14 �الأم��ريك��ي  �لو�شيط  تك�شا�س 

39.55 دوالر للربميل بزيادة  �إىل  �أو %5.7 

�أ�صبوعية %10.7.

�الأم��ريك��ي��ة عن  �ل��ع��م��ل  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 

�إىل  �لبطالة  م��ع��دل  يف  مفاجئ  �نخفا�س 

13.3% �ل�شهر �ملا�شي من 14.7% يف �أبريل 

ني�شان.

�أيار ليبلغ  29 مايو  17% منذ  ربح برنت 

ر�حة  �أك��ر  ويكون يف نطاق  �أ�شهر،   3 ذروة 

بالن�شبة ملنتجني مثل رو�شيا.

وز�د �لعقد الأكر من مثليه منذ �نهياره 

دولر   15.98 ع��ن��د  م���ت���دن  م�����ش��ت��وى  �إىل 

للربميل يف 22 �أبريل ني�شان. و�رتفع غرب 

تك�شا�س �لو�شيط %11.

مكا�شب  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ان  �خل���ام���ان  وح��ق��ق 

تخفي�شات  م��ن  بدعم  �ل�شاد�س  لالأ�شبوع 

لالإنتاج وموؤ�شر�ت على حت�شن �لطلب على 

�ل��وق��ود م��ع ب��دء دول يف تخفيف �إج���ر�ء�ت 

�ل���ع���زل �ل���ع���ام �ل��ت��ي ُف��ر���ش��ت مل��ن��ع �ن��ت�����ش��ار 

فريو�س كورونا �مل�شتجد.

تسليمات إيرباص تهوي 70%.. وال بيع لطائرات جديدة

الدوالر يتكبد ثالث خسارة أسبوعية لهذه األسباب

برنت فوق 42 دوالرًا تفاؤاًل بخفض اإلنتاج

الذهب يفقد أكثر من 2% بعد بيانات وظائف أمريكية قوية تعزز الرهان على التعافي

34.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات 
الدخل الكترونيا عن السنة المالية 2019

تجارة االلبسة واالحذية في مهب الريح وتواجه خطر الركود

االنباط-برتا

ب��ل��غ ���ش��ع��ر ب��ي��ع غ���ر�م �ل��ذه��ب ع��ي��ار 

�ملو�طنني  رغبة من  �الأك��ر  ، وهو   21

40ر34  �ل�شبت،  �م�س  �ملحلية  بال�شوق 

دي���ن���ار ل��غ��اي��ات ����ش���ر�ء �مل���و�ط���ن���ني من 

دينار  50ر32  �ل�شاغة، مقابل  حمالت 

�لبيع. جلهة 

�لعامة  �لنقابة  �شر  �أم���ني  وح�شب 

الأ����ش���ح���اب حم����الت جت����ارة و���ش��ي��اغ��ة 

بلغ  ع��الن،  ربحي  و�ملجوهر�ت  �حللي 

عياري  �ل��ذه��ب  م��ن  �ل��غ��ر�م  بيع  �شعر 

�ل�����ش��ر�ء م��ن حمالت  ل��غ��اي��ات  24 و18 

دي��ن��ار  و40ر30  10ر41  ع��ن��د  �ل�����ش��اغ��ة 

على �لتو�يل.

وب�����ني ع�����الن يف ت�����ش��ري��ح ل��وك��ال��ة 

�ل���ل���رية  ����ش���ع���ر  �أن  )ب��������رت�(  �الأن������ب������اء 

ب��ل��غ  غ������ر�م������ات   7 وزن  �ل�����ر������ش�����ادي 

254 دي���ن���ار�، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ���ش��ع��ر �ل��ل��رية 

�الجنليزي وزن 8 غر�مات 288 دينار�.

و�ل��ع��ر���س  �ل��ط��ل��ب  �أن  �إىل  ول���ف���ت 

�شعيف  حمليا  �الأ���ش��ف��ر  �مل��ع��دن  ع��ل��ى 

بانتظار  �الجتماعية  �ملنا�شبات  لقلة 

�ل�����ش��م��اح ل�����ش��االت �الأف����ر�ح و�ل��ف��ن��ادق 

و�ق��ام��ة حفالت  �ل��ع��م��ل  �إىل  ب��ال��ع��ودة 

يف  �ل�شوق  ينتع�س  �أن  متوقعا  �ل��زو�ج، 

حال جرى ذلك.

�أ����ش���ع���ار  �أن  �إىل  ع�������الن،  و�أ�������ش������ار 

�ل���ذه���ب �أغ��ل��ف��ت ب���االأ����ش���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة 

ي����وم �أم�������س �جل��م��ع��ة ع��ل��ى �ن��خ��ف��ا���س 

دولر�   1685 عند  تعامالتها  و�أن��ه��ت 

�لو�حدة. لالأون�شة 

�النباط-عمان

دع����ت د�ئ������رة ���ش��ري��ب��ة �ل���دخ���ل و�مل��ب��ي��ع��ات 

�شريبة  �إق�����ر�ر�ت  بتقدمي  �مل��ل��زم��ني  �ملكلفني 

�لدخل عن �ل�شنة �ملالية 2019 لتقدميها ودفع 

�ملبالغ �ملعلنة فيها �لكرتونيا قبل 30 حزير�ن 

�جلاري تنفيذ�َ الأمر �لدفاع رقم 10 �لذي مدد 

مهلة تقدمي �ق���ر�ر�ت �شريبة �لدخل من 30 

ني�شان �ىل 30 حزير�ن �جلاري.

و�����ش���ارت �ل�����ش��ري��ب��ة �إىل ����ش���رورة م��ر�ع��اة 

�لو�قعية  باملعلومات  �الق�����ر�ر�ت  ه���ذه  تعبئة 

�لتي تعرب عن دخلهم �حلقيقي  و�ل�شحيحة 

ودفع  �ملا�شي  �لعام  خ��الل  �عمالهم  الأن�شطة 

�ملبالغ �ملعلنة فيها �شمن �ملدة �لتي حددها �مر 

�لدفاع.

�إق��ر�ر  بتقدمي  ملزم  �ملكلف  �ن  و�و�شحت 

�شريبة �ل��دخ��ل يف ح��ال جت��اوز دخله م��ن �أي 

م�شدر من م�شادر �لدخل من �أي ن�شاط من 

�أن�شطة �الأعمال مبا فيها �لرو�تب و�الأجور عن 

10 �آالف دينار لالأعزب و 20 �ألف دينار للمعيل.

ت�شليم  ����ش���رورة  �إىل  �مل��ك��ل��ف��ني  دع����ت  ك��م��ا 

�نتهاء  قبل  للد�ئرة  �لدخل  �شريبة  �إق���ر�ر�ت 

�لفرتة �لقانونية جتنبا لتعر�شهم للغر�مات 

�لتي ن�س عليها �لقانون و�لتي ت�شمل �شريبة 

م�����ش��اف��ة ل��ع��دم ت��ق��دمي �الإق�������ر�ر �ل�����ش��ري��ب��ي، 

وك��ذل��ك غ��ر�م��ة ب��و�ق��ع 4 ب���االأل���ف م��ن قيمة 

�أ�شبوع  ك��ل  ع��ن  �مل�شتحقة  �ل�شريبية  �مل��ب��ال��غ 

تاأخري �أو �أي جزء منه.

�لد�ئرة �ن جميع خدماتها متاحة  وبينت 

�لت�شجيل يف  م��ن  ب���دء�ً  للمكلفني  �ل��ك��رتون��ي��اً 

�ل�شخ�شية  �ل��ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث  �ىل  �ل�شريبة 

مرور�ً بتقدمي �القر�ر�ت �ل�شريبية وتدقيقها 

و�حل�شول على بيان �شر�ئب و�شهادة بالرقم 

�ملعامالت  عن  �ال�شتعالم  وكذلك  �ل�شريبي 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ك��ل��ف ن��ف�����ش��ه و�رف������اق �مل��ع��ل��وم��ات 

وك�����ش��وف �الق��ت��ط��اع��ات وق�����ش��ائ��م �مل��ع��ل��وم��ات 

�لقائمة  يف  �ال���ش��رت�ك  �ىل  �إ�شافة  �لكرتونياً 

�لذهبية وكذلك �لتقدم للت�شويات و�مل�شاحلات 

و�شواًل �ىل �لدفع �اللكرتوين فاحل�شول على 

�لبنوك  �إىل  �لرديات  �لذمة ثم حتويل  ب��ر�ءة 

 )IBAN( من خالل رقم �حل�شاب �ل��دويل

�خلا�س بح�شاب �ملكلف �لبنكي و�حل�شول على 

�لعديد من �خلدمات �اللكرتونية �الخرى.

وطلبت �لد�ئرة من �ملكلفني �شرورة �رفاق 

�القت�شادية  باأن�شطتهم  �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات 

خالل عام 2019 مع �القر�ر �ل�شريبي.

االنباط-عمان

و�الحذية،  وم�شتوردن لاللب�شة  �أكد جتار 

�ن جتارتهم باتت يف “مهب �لريح”  وتو�جه 

�نقاذ  ب��اج��ر�ء�ت  مطالبني  �لركود”،  “خطر 
�جلمركية  �لر�شوم  تعليق  مبقدمتها  �شريعة 

وتوفري   %  53 لنحو  ت�شل  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ر�ئ��ب 

�ل�شيولة.

وب���ث���و� خ���الل ل��ق��اء نظمته غ��رف��ة جت���ارة 

عمان مبقرها، �لكثري من �لهموم �لتي طالت 

�ع��م��ال��ه��م و�مل��م��ت��دة ع���رب �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة، 

وتعمقت ج��د� مع دخ��ول �لبالد معركتها مع 

�لتجارية  �لن�شاطات  وتوقف  ك��ورون��ا  جائحة 

�شمن �لتد�بري �لتي �تخذت �لدولة للحفاظ 

على �شحة و�شالمة �ملو�طنني.

و�و�����ش����ح����و� �ن ن�������ش���اط جت������ارة �الل��ب�����ش��ة 

و�الحذية حمليا تر�جع ملا يقارب 85 % خالل 

�أزم�����ة ف���ريو����س ك���ورون���ا و���ش��ن��ف ر���ش��م��ي��ا من 

�جلائحة،  بتيعات  تاأثر�  �لقطاعات  �ك��ر  بني 

عيد  حلول  قبل  للعمل  عودتهم  �ن  موؤكدين 

�لفطر مبدة ق�شرية مل ي�شعفهم.

وح������ددو� �ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ط��ال��ب �ل���ت���ي قد 

وحترفها  جتارتهم  �و�شاع  ت�شويب  يف  ت�شهم 

تخفي�س  مبقدمتها  �لركود”،  “خطر  ع��ن 

نهاية  حتى  وتق�شيطها  �جلمركية  �ل��ر���ش��وم 

�لعام �حلايل، و�لغاء ر�شم �خلدمات �جلمركية 

�ل��ب��ال��غ 5 ب��امل��ئ��ة، ب��اال���ش��اف��ة الع������ادة �ل��ن��ظ��ر 

ب�شريبة �ملبيعات.

دف��اع حل�شم �جلدل  �أم��ر  با�شدر  وطالبو� 

دفع  ح��ول  و�مل�شتاجرين  �ملالكني  ب��ني  �ل��و�ق��ع 

�ل��ت��ي تعطلت فيها  �الي���ج���ار�ت ع��ن �ال���ش��ه��ر 

�حلركة �لتجارية و�لبالغة �شهرين، م�شددين 

على �شرورة تخفي�س بدل �اليجار�ت بن�شبة 

50 ب��امل��ئ��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �حل����ايل، مقابل 

ر�شوم  م��ن  �ع��ف��اء�ت  على  �ملالكني  يح�شل  �ن 

�مل�شقفات.

على  ح�شولهم  بت�شهيل  �لبنوك  وطالبو� 

متويالت مالية ب�شروط مي�شرة و�شخ مزيد 

�ليات  و�ي��ج��اد  �ملحلية  بال�شوق  �ل�شيولة  م��ن 

�شندوق  و��شتمر�ر  �ملقا�شة  ل�شيكات  جديدة 

�لتعطل ب�شرف رو�ت��ب للعاملني حتى نهاية 

�لعام، باال�شافة �ىل تخفي�س �يجار�ت �ملحال 

باملولت.

و�����ش����ددو� ع��ل��ى �����ش����رورة �ن ي���ك���ون ه��ن��اك 

وتنظيم عملية  �القت�شادي،  بالقر�ر  ��شتقر�ر 

فتح �ال�شو�ق و�ال�شتمر�ر بقر�ر تعليق �شمان 

�ل�شيخوخة حتى نهاية �لعام، موؤكدين �ن �لعام 

�حلايل �شيكون �أزمة حقيقية لقطاع �اللب�شة 

و�الحذية.

م����ن ج���ان���ب���ه �ك�����د ن��ق��ي��ب جت�����ار �الأل��ب�����ش��ة 

�لنقابة  �ن  دي���ة،  و�الأق��م�����ش��ة و�الأح���ذي���ة منري 

بتن�شيق د�ئم مع غرفة جتارة عمان بخ�شو�س 

�لو�شع �ل�شعب �لذي و�شل �ليه �لقطاع قبل 

وب��ع��د �أزم���ة ف��ريو���س ك��ورون��ا، مطالبا بوقفة 

حقيقية  مع �لتجار و�لعاملني فيه مل�شاعدتهم 

يف جتاوز �لتحديات �لتي تعمقت خالل فرتة 

�لتوقف.

وع��رب عن �مله ب��ان يكون هناك �أم��ر دفاع 

�مل���ب���ادر�ت  ع��ن  ب��ع��ي��د�  �الي���ج���ار�ت  بخ�شو�س 

�ل�شخ�شية لبع�س �ملالكني، باال�شافة لتعديل 

قانون �ملالكني و�مل�شتاجرين وبخا�شة �ن �رقام 

�اليجار�ت باململكة مبالغ فيها وال تتو�فق مع 

�لو�قع �القت�شادي �لوطني.

ودع�������ا �ل���ب���ن���وك ل��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 

للقطاعات  مالية  متويالت  وتوفري  �لوطنية 

ت��ع��ج��ي��زي��ة  �����ش����روط  �الق���ت�������ش���ادي���ة م����ن دون 

�ملحلية لتن�شيط  بال�شوق  و�شخ �شيولة كافية 

�عمال �لقطاع �لتجاري مبا ينعك�س على منو 

�القت�شادي �لوطني.

وط��ال��ب مب��ن��ع �دخ����ال �ل���ط���رود �ل��ربي��دي��ة 

�ملتعلقة باملالب�س و�الحذية حتى نهاية �لعام 

وحلماية  وجت��اري��ة  �شحية  وال�شباب  �حل��ايل 

�لعاملة  و�ل���وك���االت  �ملحلية  �ل�شركات  ودع���م 

باململكة، موؤكد� �ن �مل�شتفيد �لوحيد من هذه 

�لتجارة هي �شركات �جنبية تعمل خارج �الردن.

و�شدد ديه على �شرورة تنظيم �لتنزيالت 

و�ل��ت��خ��ف��ي�����ش��ات و�ل���رتخ���ي�������س �ل��ع�����ش��و�ئ��ي 

و�شلت  �ملحلية  �ل�شوق  �ن  م��وؤك��د�  للمحالت، 

حل��د �ال���ش��ب��اع و�الك��ت��ف��اء م��ن حم��ال �اللب�شة 

و�الح��ذي��ة.و�و���ش��ح دي��ه �ن �لقطاع يوظف ما 

�الردنية  �لعمالة  ت�شكل  �لف عامل   53 يقارب 

م��ن��ه��ا �ك����ر م���ن 95 ب���امل���ائ���ة، وت�����ش��غ��ل حم��ال 

�اللب�شة و�الحذية �لتي ي�شل عددها �ىل 1800 

مربع  م��رت  مليون  4ر1  �ململكة  بعموم  حم��ل 

�كر  من  تعترب  كما  �لعقارية،  �مل�شاحات  من 

�لقطاعات ��شغاال للمر�كز �لتجارية.

بدوره، ��شار رئي�س غرفة جتارة عمان خليل 

�حلاج توفيق، �ن �لغرفة بد�أت تنظيم لقاء�ت 

�لتي  ملعرفة  و�خلدمية  �لتجارية  للقطاعات 

تو�جهها و�الطالع على �ال�شر�ر �لتي حلقتها 

جر�ء تبعات فريو�س كورونا وتوقف للن�شاط 

ب��ان��ه �شيتم  �ل���ب���الد، مبينا  ب��ع��م��وم  �ل��ت��ج��اري 

لتخفيف  �لر�شمية  �جلهات  مع  ذل��ك  متابعة 

�ل�شعوبات و�د�مة �الأعمال.

وق����ال ع�����ش��و جم��ل�����س �د�رة غ��رف��ة جت���ارة 

ع��م��ان ���ش��ل��ط��ان ع���الن �ل����ذي �د�ر �ل��ل��ق��اء، �ن 

جتارة  �اللب�شة و�الأحذية و�الأقم�شة من  �كر 

�لقطاعات �لتجارية �لتز�ما باالجر�ء�ت �لتي 

�تخذتها �لدولة �الردنية بهدف مكافحة ومنع 

تف�شي فريو�س كورونا، موؤكد� �ن �ملحال �غلقت 

بالكامل مبختلف مناطق �ململكة.

و�أ����ش���اف �إن جت�����ارة  �الل��ب�����ش��ة و�الأح���ذي���ة 

بحاجة �ليوم �ىل وقفة حقيقة من قبل خمتلف 

�جلهات �ملعنية حلل �مل�شاكل و�لتحديات �لتي 

ت��و�ج��ه جتارتهم و�إط���الق م��ب��ادر�ت ت�شهم يف 

�نعا�س �عمالهم �لتي تعاين من حالة  تر�جع 

ورك��ود غري م�شبوقة ج��ر�ء تد�عيات فريو�س 

كورونا �مل�شتجد.

و����ش���دد ع���الن ع��ل��ى ����ش���رورة وج����ود خطة 

و��شحة و�شاملة لدعم وحتفيز جتارة �اللب�شة 

و�الحذية خالل �لفرتة �ملقبلة الإخر�جها من 

حالة �جلمود ودعم �شمودها د�عيا �ىل �شرورة 

عمل مهرجانات ت�شوق يف خمتلف حمافظات 

�ململكة وحتديد فرت�ت زمنية حمددة الإجر�ء 

�لعرو�س �ملخف�شة و�لتنزيالت و�إع��ادة �لنظر 

بالر�شوم و�ل�شر�ئب �ملفرو�شة.

الأحد  7 / 6 / 2020 



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الهروط و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/10/5 بتاريخ   )  114999(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

وحمدان  عرجه  اب��و  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

للمقاولت  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )6902 ( بتاريخ 

1978/6/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن بلدية ام الجمال الجديدة
)) للمرة الثانية ((

تأجري مخازن عدد ) 2 ( ومستودع عدد )1 (

 )  2  ( عدد  خمازن  تاأجري  عن  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

وم�ستودع عدد ) 1 ( يف مبنى منطقة ال�سعيدية والعاقب / بلدة 

ال�سعيدية بطريقة املزاد العلني علمًا باأنه �سوف يتم فتح املزاد 

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا يف مركز البلدية يف يوم الثنني 

املوافق 2020/6/15م.

فعلى ال�ساده الراغبني باملزاودة احل�سور ملبنى البلدية للم�ساركة 

10 % ( من قيمة  امل��زاودة )  يف املزاد ودفع قيمة تاأمني دخول 

املزاودة املقدمة .

مالحظة : اجور ن�سر العالن مهما تكرر والر�سوم على املزاود 

الفائز باملزاودة .

حسن فهد الرحيبه
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة 

إىل املوظف:  
 قصي ماهر زكي زين الدين 

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اأك��ر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  اأو  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة  

فاإن املنذر وح�سب املادة 28/ه من قانون العمل الأردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر
شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إىل املوظف:  
عمر جمال سعيد حسونه

 
ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اأك��ر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  اأو  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة  

فاإن املنذر وح�سب املادة 28/ه من قانون العمل الأردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر
شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إىل املوظف:  
 الربوس هذال حسن ايبش 

ال�سنة  خالل  متوا�سله  ايام  ع�سرة  من  اأكر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

الواحدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي اأو مربر قانوين لذا فاإن 

املنذر وح�سب املادة 28/ه من قانون العمل الأردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 �ساعة 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر
شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إىل املوظف:  
 عمر محمد ابراهيم الهاها 

ال�سنة  خالل  متقطع  يوم  ع�سرين  من  اأك��ر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

لذا  قانوين  مربر  اأو  ر�سمي  عذر  دون  ذ.م.م  ال�سم�سية  للطاقة  فيالدلفيا  �سركة  لدى  الواحدة  

فاإن املنذر وح�سب املادة 28/ه من قانون العمل الأردين ينذرك ب�سرورة العودة للعمل خالل 48 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية.

املنذر
شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  الرفيدي  ومنري  منويل  �سركة  بان  والتجارة 

  2011/1/25 بتاريخ   )100469( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : منويل ومنري الرفيدي

اإىل �سركة : منويل الرفيدي و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء رقم ) خ / 1 / 2020 (
شراء االسوارة االلكرتونية

ا�ستنادا لحكام املادة رقم ) 29 / اأ ( من نظام امل�سرتيات احلكومية  رقم ) 28 ( ل�سنة 2019 وتعديالته تدعو وزارة العدل ال�سركات 

املوا�سفات  على  لالطالع  اخلا�سة  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  العطاء  هذ  يف  ال�سرتاك  يف  والراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات 

وال�سروط و�سراء ن�سخ العطاء اعتبارًا من تاريخ هذا العالن وحتى ال�ساعة الثانية من نهاية دوام يوم الحد املوافق 2020/6/14 .

تقدم العرو�س يف موعد اق�ساه ال�ساعة الثانية من دوام يوم الحد املوافق 21/ 2020/6 .

�سيتم فتح العرو�س يوم الثنني املوافق 2020/6/22 ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساءًا .

�سروط دعوة العطاء :

تقدمي كفالة دخول عطاء م�سدقة ) �سيك بنكي م�سدق او كفالة بنكية ( بقيمة 3% من قيمة العطاء �ساحلة ملدة ) 60 ( يوم من 

تاريخ 2020/6/21 .

تقدمي ن�سخة عن رخ�سة املهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري او �سهادة ت�سجيل من وزارة ال�سناعة والتجارة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( مائة دينار ل غري .

اجور العالن على من ير�سو عليه لعطاء .

وزارة العدل

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200114511(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة دلل القطيفان و�سريكها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة

حتت الرقم )17590( بتاريخ 2013/11/12  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/4

القطيفان م�سفيا  رائد مو�سى عبداهلل  ال�سيد /   وقد مت تعيني 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان – جاوا- هاتف 0791505640

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200096518(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة وليد ال�سوابكه و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة

حتت الرقم )13974( بتاريخ 2008/6/19  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/5/27

وقد مت تعيني ال�سيد /  وليد خلف رجا ال�سوابكه م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا – غرناطه – دوار غرناطه هاتف 

0777768785

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 117 ( تاريخ 2020/2/16 الموافقة على ايداع المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/597/ خريبة السوق ( المتضمن : 
الموافقة على استحداث شارع ضمن القطعة رقم ) 31 ( حوض رقم ) 4 ( 
المستندات وام زعروره حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط 
المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) خريبة السوق ( اثناء الدوام 
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم 
السالفة  المدة  خالل  اعاله  الية  المشار  المكان  في  المحلية  اللجنة  الى 

الذكر .  
االمانة  البحث على موقع  المخطط مدار  االطالع على  وكما يمكنهم 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الموافقة   2020/3/2 تاريخ   )  152  ( رقم  بقرارها  قررت  بأنها 
 /2019/475/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
: الموافقة على الغاء جزء من طريق امام  ( المتضمن  المقابلين 
 )  1 ( قطع االراضي ذوات االرقام ) 1602،1103،1604 ( حوض 
ابو القعفورباالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم وكما هو 
موضح على المخطط في منطقة ) المقابلين ( ووضعه موضع 
التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  ) 24( من قانون 

تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 111 ( تاريخ 2020/2/16 الموافقة على ايداع 
 ) الجبيهة   /2020/343/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
المتضمن : الموافقة على تغير صفة استعمال القطعة رقم ) 377 
( حوض ) 7 ( ام حليليفة من سكن ) ب ( الى مباني عامة ) مدارس 
( وحسب كتاب وزارة التربية والتعليم رقم ) 54776/114/3 (تاريخ 
المخطط  على  االطــالع  العالقة  لذوي  يمكن  حيث   2019/10/2
المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) الجبيهة ( اثناء الدوام 
الرسمية  الجريدة  االعالن في  تاريخ نشر  الرسمي ولمدة شهرين من 
عليه  االعتراض  يوجب  ما  هناك  كان  اذا  حتى  محليتين  وجريدتين 
تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله 

خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2020/2/16 تاريخ   )  129  ( رقم  بقرارها 
 : المتضمن   ) الحمام  مرج   /2020/511/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
استحداث شوارع وتغيير صفة استعمال مجموعة من القطع ضمن حوض 
) 4 ( المشبك من سكن اخضر ) ج ( باحكام خاصة الى سكن ) أ ( باحكام 
باالستناد  بدل تعويض    المرفقة وفرض  بالمخططات  خاصة وكما موضح 
الواحد من  / م2   ) دنانير  ) خمسة  بواقع  التنظيم  ( من قانون   47 ( للمادة 
مساحة القطع المشمولة بالتعديل يتم استيفاؤها عند البيع او الترخيص او 
االفراز والغاء بدل التعويض المفروض بموجب المخطط التعديلي ) أع/256 
/2014/ مرج الحمام ( وحسم المبلغ المدفوع سابقًا من المبلغ الحالي حيث 
اللجنة  مكتب  في  المذكور  المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن 
من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام  اثناء   ) الحمام  مرج   ( لمنطقة  المحلية 
تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطــالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 151 ( تاريخ 2020/3/2 الموافقة على المخطط 
 : المتضمن   ) احد   /2019/323/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
الموافقة على استحداث شارع ضمن االحواض ) 1 ( وادي الشطنه و 
) 2 ( مزرعة العايد وكما هو موضح على نسخة المخطط باالستناد 
التنظيم وكما هو موضح على المخطط  للمادة  ) 47 ( من قانون 
في منطقة ) احد ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 
6 ( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 

79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 115 ( تاريخ 2020/2/16 الموافقة على  ايداع 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/326/ احد ( المتضمن 
: بالموافقة على استحداث  والغاء اجزاء من شوارع ضمن حوض رقم 
على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن  حيث  الغربي  هليل  تلعة    )  6  (
المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية منطقة ) احد (  اثناء 
الجريدة  في  االعالن  نشر  تاريخ  من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض  الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية 

اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 80 ( تاريخ 2020/2/2 الموافقة على المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/837/ القويسمة ( المتضمن 
: الموافقة على تغيير صفة استعمال جزء من القطعة رقم ) 3649 
باحكام  تجاري محلي  الى   ) د   ( نــوارة  من سكن  ام   )  2  ( ( حوض 
خاصة وكما هي مدونة على نسخة المخطط  وكذلك اعطاء جزء 
من القطعة رقم اعاله حكم خاص – مواقف سيارات – وكما هو 
موضح على نسخة المخطط  وفرض بدل تعويض بواقع ) 8 ( ثمانية 
باالستناد  تجاري  الى  المحول  الجزء  مساحة  من  الواحد  /م2  دنانير 
التنظيم وكما هو موضح على  المخطط  للمادة ) 47 ( من قانون 
استنادًا الحكام  التنفيذ  ( ووضعه موضع  القويسمة   ( في منطقة 
الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها 
على  الموافقة   2020/3/2 تاريخ   )  169  ( رقم  بقرارها  قررت 
أ ع /2019/5/734/ وادي   ( التنظيمي رقم  التعديلي  المخطط 
السير ( المتضمن : الموافقة على استحداث شارع ضمن مجموعة 
على  الظهير وكما هو موضح   )  19  ( القطع ضمن حوض  من 
التنفيذ  موضع  ووضعه   ) السير  وادي   ( منطقة  في  المخطط 
استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم 

المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 92 ( تاريخ 2020/2/9 الموافقة على المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/1171/ وادي السير ( المتضمن 
: الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعة رقم ) 1649 ( حوض 
) 19 (  الظهير من سكن ) ب ( باحكام خاصة الى متعدد االستعمال 
باحكام خاصة وكما هي مدونة على نسخة المخطط وحسب قرارات 
اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 2018/1899 ( و ) 2018/2780 ( وكما 
هو موضح على المخطط في منطقة ) وادي السير ( ووضعه موضع 
التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم 

المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
على  الموافقة   2020/2/16 تاريخ   )  121  ( رقم  بقرارها  قــررت 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/494/ مرج الحمام 
( المتضمن : منح مجموعة قطع ضمن االحواض )6 ( الدبه و ) 8 ( 
واستحداث  باحكام خاصة  أ(   ( اخضر  استعمال سكن  الرجاحه صفة 
شوارع وحسب االحكام الموضحه على المخطط وفرض بدل تعويض 
بواقع ) خمسة دنانير ( / م2 الواحد من مساحة القطعة المراد منحها 
صفة استعمال سكن اخضر ) أ ( باحكام خاصة وذلك  باالستناد للمادة 
) 47 ( من قانون التنظيم بحيث يتم استيفاؤها عند الترخيص  والبيع 
والترخيص وكما هو موضح على المخطط في منطقة ) مرج الحمام 

( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  
) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
على  الموافقة   2020/2/23 تاريخ   )  134  ( رقم  بقرارها  قــررت 
 ) الجبيهة   /2020/342/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
المتضمن : بالموافقة على اعطاء القطعة رقم ) 850 ( حوض ) 8 
( ام شجرات احكام خاصة وكما هي مدونة على  نسخة المخطط 
وحسب قرارات اللجنة اللوائية / ابنية  رقم ) 525 ( تاريخ 2019/3/3 
و ) 1520 ( تاريخ 2018/5/6 حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على 
 ) الجبيهة   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط 
الجريدة  في  االعالن  تاريخ  من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام  اثناء 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض  الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية 

اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ) 144 ( تاريخ 2020/2/23 
ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على  الموافقة 
الغاء  على  الموافقة   : المتضمن   ) النصر   /2019/344/
جزء من شارع امام القطعة رقم ) 114 ( حوض ) 10 ( 
 ( المخطط في منطقة  على  المسفر وكما هو موضح 
النصر (  ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 
( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
على  الموافقة   2020/2/16 تاريخ   )  123  ( رقم  بقرارها  قــررت 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2019/612/ بدر الجديده 
) 14 ( ضمن حوض  القطعة رقم  الموافقة على منح   : المتضمن   )
باحكام   ) ج   ( اخضر  سكن  استعمال  صفة  الغربي  حصلون   )  21  (
خاصة النسبة المئوية ) 35 % ( واالرتداد االمامي ) 5 ( متر والمنطقة 
على  الموضحة  والتعليمات  االحكام  وحسب   )  %40  ( الخضراء 
قانون  من   )  47  ( للمادة  باالستناد  تعويض  بدل  وفرض  المخطط 
مساحة  من  الواحد  المربع  للمتر   ) دنانير  خمسة   ( بمقدار  التنظيم 
االفراز وكما هو  او  الترخيص  او  البيع  استيفاؤها عند  يتم  القطعة 
موضح على المخطط في منطقة ) بدر الجديدة ( ووضعه موضع 
قانون  ) 24( من  المادة     ( من   6 ( الفقرة  استنادًا الحكام  التنفيذ 

تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن
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االنباط-وكاالت

53 عاًما، مل يتوقف االحتالل  على مدار 

اأط��م��اع��ه  ع��ن حت��ق��ي��ق  للحظة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

املحتلة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة يف 

وم�����س��ج��ده��ا االأق�����س��ى امل���ب���ارك، ���س��ع��ًي��ا منه 

لتغيري هويتها العربية االإ�سالمية، وتهويد 

والتاريخية ومعاملها احل�سارية  ف�سائها 

وك�����ث�����ف االح�������ت�������الل م������ن اع�����ت�����داءات�����ه 

خالل  من  املدينة،  يف  التع�سفية  واإج��راءات��ه 

هدم املنازل، وم�سادرة االأرا�سي واال�ستيالء 

وتهويد  االإق��ام��ات،  و�سحب  ال��ع��ق��ارات،  على 

الدينية،  وامل���دار����س  الكن�س  وب��ن��اء  امل��دي��ن��ة، 

التي  اال�ستيطانية  وال�����س��وارع  الطرق  و�سق 

�سغرية،  لكنتونات  ولها  وحتحُ اأو�سالها  تحُقطع 

ناهيك عن ا�ستهداف امل�سجد االأق�سى

�����س��اب��ق  يحُ  ،1967 ع�����ام  اح���ت���الل���ه���ا  وم���ن���ذ 

“عا�سمة  القد�س  جلعل  ال��زم��ن  االح��ت��الل 

امل�������س���اري���ع  اآالف  اإق�����ام�����ة  ع����ر  يهودية”، 

تحُ�سفي  وال��ت��ي  واال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة،  ال��ت��ه��وي��دي��ة 

���س��ب��غ��ة ت��ل��م��ودي��ة ع��ل��ي��ه��ا، ت��ط��م�����س ك���ل م��ا 

عروبتها  على  توؤكد  واآث��ار  معامل  من  تبقى 

وح�سارتها

الهوية تغيري 

ال��ب��اح��ث يف ����س���وؤون ال��ق��د���س ف��خ��ري اأب��و 

احل���رب  اإن  “�سفا”  ل��وك��ال��ة  ي��ق��ول  دي����اب 

 ،67 ع��ام  القد�س  احتالل  منذ  االإ�سرائيلية 

وزادت  ا�ستعرت قوتها  بل  اأوزاره��ا،  ت�سع  مل 

على  ال�سيطرة  اأ�ساليب  وت��غ��ريت  وت��ريت��ه��ا، 

اأرا�سي املدينة وعقاراتها بقوة ال�سالح

انتقل  االح���ت���الل  اأن  دي���اب  اأب���و  وي��و���س��ح 

االإ�سالمية  العربية  املدينة  تغيري هوية  اإىل 

وال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى احل���������س����ارة وال����ت����اري����خ 

ال��ع��ائ��الت  اآالف  ����س���رد  ب��ح��ي��ث  وال���ث���ق���اف���ة، 

امل��ق��د���س��ي��ة ب��ع��د ه���دم م��ن��ازل��ه��م واال���س��ت��ي��الء 

وعقاراتهم على ممتلكاتهم 

االأر����س  حت��ت  ينب�س  االح��ت��الل  زال  وال 

ويحُزور االآثار العربية، ويحُ�سخر كل اإمكانياته 

عليها  ي���ه���ودي���ة  ���س��ب��غ��ة  الإ����س���ف���اء  واأدوات��������ه 

وجل��ع��ل��ه��ا م���دي���ن���ة م���غ���اي���رة ع���ن ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا 

االإ�سالمية العربية 

اأن االح���ت���الل عمل  دي����اب  اأب����و  وي�����س��ي��ف 

“عرنة” ع�سرات  على  عاًما   53 م��دار  على 

وثقافتها  هويتها  وتغيري  واالأحياء  ال�سوارع 

هدم  عمليات  توا�سل  ع��ن  ناهيك  العربية، 

ع�سرات اآالف املنازل، ومنع اإعطاء تراخي�س 

للبناء، باالإ�سافة اإىل منع حرية العبادة

وح������ول امل�������س���ج���د االأق���������س����ى، ي����وؤك����د اأن 

من  امل�سجد،  على  تغوله  من  زاد  االح��ت��الل 

وحم��اول��ة  ال��زم��اين  التق�سيم  ف��ر���س  خ��الل 

فر�س التق�سيم املكاين، واقتطاع اأجزاء منه 

التهويدية م�ساريعه  ل�سالح 

وم�ساطب  واالعتكاف  ال��رب��اط  منع  كما 

امل�سجد  دخ��ول  م��ن  امل��واط��ن��ن  وم��ن��ع  العلم، 

جديدة  وق��ائ��ع  فر�س  بهدف  عنه  واأب��ع��ده��م 

فيه وفر�س �سيادته املطلقة عليه

اإىل  ال��و���س��ائ��ل  ب�ستى  االح��ت��الل  وي�����س��ع��ى 

حتقيق هدفه اال�سراتيجي يف هدم امل�سجد 

مكانه،  “الهيكل” امل��زع��وم  وب��ن��اء  االأق�����س��ى، 

وق��د قطع ���س��وًط��ا ك��ب��رًيا يف ذل���ك. وف��ق اأب��و 

دياب

اخلطى  يحُ�سارع  االحتالل  اأن  اإىل  وي�سري 

واملعماري  الوجه احل�ساري  اأجل تغيري  من 

ل��ل��م��دي��ن��ة م���ن خ����الل حم��ا���س��رت��ه��ا ب����اآالف 

واإغالق  والتهويدية،  اال�ستيطانية  امل�ساريع 

االأفق، وت�سويه معاملها وتراثها وف�سائها

وبح�سب اأبو دياب، فاإن حكومة االحتالل 

���س��ي��ك��ل على  500 م��ل��ي��ار  اأك����ر م��ن  ���س��رف��ت 

ت��ه��وي��د ال��ق��د���س م��ن��ذ اح��ت��الل��ه��ا، واأق���ام���ت 

عملت  ب��ذل��ك،  خا�سة  ا�ستيطانية  جمعيات 

ع��ل��ى ط����رد امل��ق��د���س��ي��ن واال����س���ت���ي���الء ع��ل��ى 

واأرا�سيهم منازلهم 

ال��ق��ب��ور  اآالف  ���ا  اأي�������سً االح����ت����الل  واأق������ام 

الوهمية يف حميط البلدة القدمية و�سلوان، 

امل�����س��ج��د  26 ح���ف���ري���ة ج���ن���وب  واأك�������ر م����ن 

9 متاحف  اإق��ام��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأق�����س��ى، 

غري  كما  التلمودية،  للرواية  ��روج  تحُ توراتية 

ال��ك��ث��ري م���ن امل���ن���اه���ج ال���ت���ي جت�����س��د ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية والق�سية  القد�س 

ت��ت��ع��ر���س  ت�����زال  ال  ال���ق���د����س  اأن  وي����وؤك����د 

ا�سمها وتاريخها  لهجمة غري م�سبوقة ملحو 

العربية  الذاكرة  من  وم�سحها  وجغرافيتها 

االح��ت��الل يعمل  اأن  اإىل  االإ���س��الم��ي��ة، الف��ًت��ا 

ح��ال��ًي��ا ع��ل��ى ج��ع��ل ع����دد امل��ق��د���س��ي��ن اأق��ل��ي��ة 

عدد  اإج��م��ايل  م��ن   %10 ت��ت��ج��اوز  ال  باملدينة 

�سكانها

بح�سب  وع��رب��ًي��ا،  فل�سطينًيا  وامل��ط��ل��وب 

�ساملة  ا�سراتيجية  خطة  و�سع  دي��اب،  اأب��و 

لدعم القد�س ون�سرتها واإنقاذها من براثن 

فوات  قبل  العن�سرية  واإج��راءات��ه  االحتالل 

االأوان

�ساملة حرب 

واأم�����ا ال��ك��ات��ب امل��ق��د���س��ي را����س���م ع��ب��ي��دات 

ف��ي��ق��ول اإن ال��ق��د���س ت��ت��ع��ر���س ال��ي��وم حل��رب 

اأجهزتها  بكل  عن�سرية  دول��ة  ت�سنها  �ساملة 

بالتعاون  واالأمنية  ال�سيا�سية  وموؤ�س�ساتها 

م����ع اجل���م���ع���ي���ات ال���ت���ل���م���ودي���ة وال���ت���ورات���ي���ة 

تنفيذي  ك���ذراع  تعمل  ال��ت��ي  واال�ستيطانية 

اأرا�سي وعقارات املقد�سين لل�سيطرة على 

وال�������ه�������دف م������ن ذل�������ك ط�������رد وت���ه���ج���ري 

امل���ق���د����س���ي���ن واق�������س���ائ���ه���م ع����ن م��دي��ن��ت��ه��م، 

�سمن  منهم  تتبقى  ال��ت��ي  االأق��ل��ي��ة  وحت��وي��ل 

اإىل  القد�س”  “بلدية  ب���  ي��ع��رف  م��ا  ح���دود 

وا���س��ع،  اإ�سرائيلي  حميط  يف  متناثرة  ج��زر 

ويف ا���س��ت��ه��داف ���س��ام��ل ل��الإن�����س��ان امل��ق��د���س��ي، 

ومبا يطال كل مقومات وجوده و�سموده

وي�سري اإىل اأن احلرب على املقد�سين من 

القرن”،  “�سفقة  ب���  ت�سمى  م��ا  اإع���الن  بعد 

ال���ق���د����س،  اإىل  ل�����س��ف��ارت��ه��ا  اأم���ري���ك���ا  ون���ق���ل 

واالع�����راف ب��ه��ا ع��ا���س��م��ة ل��الح��ت��الل، وم��ع 

حلكومة  وف��رت  “كورونا”،  جائحة  انت�سار 

االح�����ت�����الل ف���ر����س���ة ن��������ادرة يف ظ����ل ح���ال���ة 

م�سبوق  غري  وانهيار  مت�سظية،  فل�سطينية 

ل��ن��ظ��ام ر���س��م��ي ع��رب��ي، وان�����س��غ��ال ال��ع��امل يف 

االح��ت��الل  ي��رف��ع  ل��ك��ي  “كورونا”،  جم��اب��ه��ة 

و”توح�سه”  “تغوله”  ووت����رية  �سقف  م��ن 

املقد�سين على 

واآلياته  االح��ت��الل  ج��راف��ات  تتوقف  ومل 

وكانت  الفل�سطينية،  االأر����س  م�����س��ادرة  ع��ن 

تر�سيم  اأج��ل  م��ن  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل 

يعزلها  ومب���ا  القد�س”،  م��دي��ن��ة  “حدود 
ع�����ن حم���ي���ط���ه���ا اجل�����غ�����رايف وال����دمي����غ����رايف 

املحتلة الغربية  ال�سفة  الفل�سطيني يف 

ف��ر���س  ي���ري���د  االح����ت����الل  اأن  وي�������س���ي���ف 

التاريخي  الو�سعن  وتغيري  جديدة،  وقائع 

وال��ق��ان��وين يف االأق�����س��ى، كما اأن���ه ي��ري��د اأن��ه 

بعد  امل�سجد،  على  الها�سمية  الو�ساية  ينزع 

تنفيذ خمططات وم�ساريع ال�سم

 االنباط-وكاالت

ح�����س��ل امل��ر���س��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات االأم��ريك��ي��ة 

ج���و ب���اي���دن ر���س��م��ي��اً ع��ل��ى ت��ر���س��ي��ح احل���زب 

الرئي�س  ليناف�س  ل��ل��رئ��ا���س��ة  ال��دمي��ق��راط��ي 

دون���ال���د ت��رام��ب يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

املقرر يف 3 ت�سرين الثاين/ نوفمر املقبل

����س���رف يل  “كان  ب���ي���ان  ب���اي���دن يف  وق�����ال 

اأك����ر  م����ن  اإىل ج���ان���ب واح�������دة  ال���ت���ن���اف�������س 

امل��ج��م��وع��ات امل��ر���س��ح��ة م��وه��ب��ة ال��ت��ي قدمها 

احلزب الدميقراطي على االإطالق”

ف��رة  “هذه  ب��ي��ان��ه:  ب���اي���دن يف  واأ����س���اف 

دون��ال��د  و�سيا�سة  اأم��ريك��ا،  ت��اري��خ  يف  �سعبة 

لي�ست  لالنق�سام  واملثرية  الغا�سبة  ترامب 

ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ال��ب��الد حت��ت��اج  اإن  ح����اًل، 

اأن  ال��ت��ي ميكن  ال��ق��ي��ادة  ت��وح��دن��ا.  اأن  ميكن 

جتمعنا”

انتخابه لن يق�سي على  اأن  بايدن  ورجح 

العن�سرية املمنهجة، التي اأثارت احتجاجات 

يف جميع اأنحاء البالد يف اأعقاب وفاة جورج 

اأثناء عملية اعتقاله بوا�سطة �سباط  فلويد 

مينيابولي�س �سرطة 

دونالد  مع  تبداأ  مل  الكراهية  “اإن  وق��ال 

بالدنا  تاريخ  اإن  عنده.  تنتهي  ول��ن  ترمب، 

ل��ي�����س خ���راف���ة، وال ي�����س��م��ن ن��ه��اي��ة ���س��ع��ي��دة، 

من  معركة  يف  نحن  �سابقاً،  قلت  كما  ولكن 

اإن���ه���ا ع��م��ل��ي��ات �سد  اأج����ل روح ه���ذه االأم������ة. 

200 عام املا�سية” وجذب م�ستمرة طوال ال�

مندوباً   1991 جمع  ب��اي��دن  اأّن  اإىل  ي�سار 

وه������و م�����ا ي�������س���م���ن ت���ر����س���ح���ه ب���ع���د اإج�������راء 

االنتخابات يف 7 واليات والعا�سمة وا�سنطن 

املا�سي الثالثاء 

وك�������ان ال�������س���ي���ن���ات���ور االأم�����ريك�����ي ب���ريين 

يف  االنتخابية،  حملته  اإيقاف  اأعلن  �ساندرز 

ي�سعى من  كان  التي  املا�سي،  اأبريل  ني�سان/ 

خاللها للفوز بر�سيح احلزب الدميقراطي 

يف االنتخابات الرئا�سية االأمريكية املقبلة

“دعمه  ����س���ان���درز  اأك����د  ان�����س��ح��اب��ه،  واإث�����ر 

ال���ك���ام���ل ل��ل��م��ر���س��ح ج����و ب����اي����دن يف ���س��ب��اق 

ترامب”،  دون��ال��د  ���س��د  املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات 

عهد  يف  رئي�س  “اأخطر  باأنه  االأخ��ري  وا�سفاً 

اأمريكا احلديث”

االنباط-وكاالت

جتمعات  ال�سبت  ام�����س  اأ���س��رل��ي��ا  ���س��ه��دت 

ال��والي��ات  يف  املحتجن  م��ع  ت�سامنا  حا�سدة 

امل��ت��ح��دة ال��ذي��ن ث���اروا مل��وت رج��ل اأ���س��ود بعد 

م��دي��ن��ة  يف  ب��ع��ن��ف  ال�������س���رط���ة  اع��ت��ق��ل��ت��ه  اأن 

املا�سي ال�سهر  منيابولي�س 

و�سمحت حمكمة اال�ستئناف يف نيو �ساوث 

ويلز بتجمع يف �سيدين، حيث �سارك اآالف يف 

م�سرية و�سط وجود مكثف لل�سرطة مرددين 

“حياة من مهمة؟ حياة ال�سود مهمة”
حركهم  الذين  االأ�سراليون  اأي�سا  ودع��ا 

�سغط  بعدما  فلويد  ج��ورج  االأمريكي  م��وت 

�سرطي اأبي�س بركبته على عنقه ملا يقرب من 

اأ�سراليا  يف  ال�سرطة  كف  اإىل  دق��ائ��ق،  ت�سع 

اإ�ساءة معاملة ال�سكان االأ�سلين عن 

وجاءت االحتجاجات رغم اأن ال�سلطات 

دع���ت يف وق���ت ���س��اب��ق اإىل ال��ب��ق��اء ب��امل��ن��ازل 

واالل���ت���زام ب��ق��واع��د ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 

الح���ت���واء ان��ت�����س��ار ف���ريو����س ك����ورون����ا. وال 

ت�����س��م��ح ه���ذه ال��ق��واع��د اإال ب��ت��ج��م��ع اأع���داد 

�سغرية يف اأماكن مفتوحة

وب���ع���د ح���ك���م امل���ح���ك���م���ة، ح���ث���ت ���س��رط��ة 

نيو ���س��اوث وي��ل��ز ال��ن��ا���س ع��ر ت��وي��ر على 

“احلفاظ على م�سافة اآمنة فيما بينهم”، 
“لت�سهيل”  موجودة  �ستكون  اإنها  وقالت 

النا�س حركة 

اآالف  ع���������س����رة  م�����ن  اأك��������ر  واح����ت���������س����د 

يف ب���رزب���ن وف���ق���ا ل���ت���ق���دي���رات ال�����س��رط��ة 

ال�سكان  بعلم  املحتجن  م��ن  كثري  وال��ت��ف 

االأ�سلين

اأقنعة  وو���س��ع ك��ث��ريون ع��ل��ى وج��وه��ه��م 

وهي  التنف�س”،  اأ�ستطيع  “ال  عليها  تب  كحُ

اآخر كلمات نطق بها فلويد

اآالف   5 اأك���ر م��ن  ويف م��ل��ب��ورن جت��م��ع 

���س��خ�����س وت����ال امل��ن��ظ��م��ون ق��ائ��م��ة اأ���س��م��اء 

اأي��دي  على  ماتوا  اأ�سلين  ل�سكان  طويلة 

ال�سرطة يف اأ�سراليا اأو اأثناء احتجازهم

االنباط-وكاالت 

 ك�����س��ف��ت م�������س���ادر يف ح���رك���ة ح��م��ا���س، 

ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  اأن  ال�سبت،  ام�س 

اإ���س��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، ي��خ��ط��ط ل��ل��ب��ق��اء خ��ارج 

االنتخابات  اإج���راء  ح��ن  اإىل  غ��زة،  قطاع 

اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة للحركة 

مايو/  اأو  ني�سان،  اب��ري��ل/  �سهر  يف  ت��ب��داأ 

اأيار 2021

�سيكون  ه��ن��ي��ة  ف���اإن  امل�����س��ادر  وب��ح�����س��ب 

كرئي�س  من�سبه  يف  للبقاء  قوًيا  مر�سًحا 

وه��و  ث��ان��ي��ة،  ل��والي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي  للمكتب 

االأمر الذي �سيدفعه للبقاء خارج القطاع 

لفرة اأخرى يف حال بقي قائًدا حلما�س

ووفًقا للم�سادر، فاإن هنية املتواجد يف 

بينها  يتنقل  ك��ان  وال��ذي  حالًيا،  ال��دوح��ة 

وب��ن ا���س��ط��ن��ب��ول، ق��ب��ل اأزم���ة ك��ورون��ا، ما 

احلركة  اأو���س��اع  ترتيب  على  يعمل  ي��زال 

داخ��ل��ًي��ا وي��ت��وا���س��ل م��ع ك��اف��ة ق��ي��ادات��ه��ا يف 

اخلارج والداخل

زي���ارة هنية  اأن  اإىل  امل�����س��ادر،  واأ���س��ارت 

قائمة، خا�سًة مع  ت��زال  ما  اأخ��رى  ل��دول 

العامل  يف  الطريان  حركة  اأو�ساع  حت�ّسن 

وان��ح�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا، م�����س��ريًة اإىل 

وكذلك  اأفريقيا،  جنوب  اإىل  ال��زي��ارة  اأن 

لبنان، على جدول االأعمال رغم تاأخرها، 

واأنه قد يزور دواًل اأخرى

ن���ظ���ام  اأن  اإىل  امل�����������س�����ادر،  ول����ف����ت����ت 

االن��ت��خ��اب��ات ال��داخ��ل��ي ل��ل��ح��رك��ة ق��د يتم 

اإق����راره من  اإج���راء ت��ع��دي��الت عليه وي��ت��م 

االنتخابات  قبل  املخت�سة  اجل��ه��ات  قبل 

اجلديدة

كل  داخلية  انتخابات  حما�س  وجت��ري 

مكتب  رئي�س  انتخاب  يتم  وال  �سنوات،   4

اإمكانية  مع  متتاليتن،  لواليتن  �سيا�سي 

ان���ت���خ���اب���ه جم�������دًدا ل����والي����ة ث���ال���ث���ة غ��ري 

اأخ��رى  �سخ�سية  ت��ت��وىل  اأن  بعد  متتالية 

املن�سب

هنية  ان��ت��خ��ب   ،2017 اأي����ار  م��اي��و/  ويف 

خالد  من  ب��داًل  ال�سيا�سي  للمكتب  رئي�ًسا 

م�����س��ع��ل ال����ذي ك���ان ي�����س��غ��ل امل��ن�����س��ب منذ 

القوانن  تعديل  يتم  اأن  قبل   ،1996 ع��ام 

ال����داخ����ل����ي����ة وي�������س���م���ح ف���ق���ط ب���والي���ت���ن 

تناف�س  حيث  �سخ�سية،  لكل  متتاليتن 

يف االن��ت��خ��اب��ات االأخ����رية م��ع م��و���س��ى اأب��و 

مرزوق، وحممد نزال

حلما�س،  ق��ائ��ًدا  هنية  اأ�سبح  اأن  ومنذ 

يف  لال�ستقرار  اخل��ارج  اإىل  ال�سفر  ح��اول 

مل  م�سر  اأن  اإال  ا���س��ط��ن��ب��ول،  اأو  ال��دوح��ة 

كانون  دي�سمر/  �سهر  �سوى يف  له  ت�سمح 

جولة  يف  بال�سفر  املا�سي،  العام  من  اأول 

خارجية الأول مرة منذ انتخابه

 بعد 53 عاًما على احتاللها

آالف المشاريع االستيطانية ُتحاصر القدس وُتكرسها »عاصمة لالحتالل«

 جو بايدن يحصل على األصوات الالزمة التي تضمن ترشيحه عن الحزب الديمقراطي

 عشرات آالف األستراليين ينضمون إلى حملة االحتجاجات العالمية ضد العنصرية

هنية خارج غزة حتى انتخابات المكتب السياسي لحماس 

االنباط-وكاالت

مع ت�ساعد االحتجاجات التي جتتاح 

احتجاجا  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

ع���ل���ى ال���ع���ن�������س���ري���ة وع����ن����ف ال�������س���رط���ة، 

ت��ب��ن��ت ���س��خ�����س��ي��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ب�����ارزة من 

و�سعارات  دع���وات  الدميقراطي  احل��زب 

يف  ب��اإ���س��الح��ات  مطالبن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 

ال�سرطة. جهاز 

لليوم  احلا�سدة  التظاهرات  وخرجت 

خمتلف  يف  ال��ت��وايل  على  ع�سر  احل���ادي 

اأم���ريك���ا، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى مقتل  اأن���ح���اء 

االأم���ريك���ي م��ن اأ���س��ول اإف��ري��ق��ي��ة ج��ورج 

25 مايو، على يد رجل �سرطة  فلويد يف 

اأبي�س خالل عملية اعتقاله.

ت����ب����ادل����ت  ح����ي����ث  ال����ع����ا�����س����م����ة،  ويف 

ب���اوزر،  م��وري��ل  وا�سنطن  بلدية  رئي�سة 

الت�سريحات احلادة مع الرئي�س دونالد 

الغليظ  تعامله  اأ���س��ل��وب  ب�����س��اأن  ت��رام��ب 

اأح��ي��ان��ا م��ع االح��ت��ج��اج��ات وامل�����س��ريات يف 

تب �سعار )بالك اليفز ماتر(،  املدينة، كحُ

مهمة”،  ال�������س���ود  “حياة  ي��ع��ن��ي  ال�����ذي 

ب���اأح���رف ���س��ف��راء ع��م��الق��ة ع��ل��ى اأر�����س 

ال�سارع املوؤدي للبيت االأبي�س.

ح��ي��ث �سغط  م��ي��ن��ي��اب��ول��ي�����س،  اأم����ا يف 

ال�������س���رط���ي دي����ري����ك ت�����س��وف��ن ب��رك��ب��ت��ه 

تقريبا  دق��ائ��ق  لت�سع  ف��ل��وي��د  ع��ن��ق  ع��ل��ى 

وه��و ج��اث��م على االأر����س، اأي���دت ق��ي��ادات 

منع  ب��امل��دي��ن��ة،  ت�سويت  يف  دمي��ق��راط��ي��ة 

با�ستخدام  بهم  امل�ستبه  تقييد  ا�ستخدام 

االأم��ر  اأن  اإال  اخل��ن��ق،  اأو���س��اع  اأو  الركبة 

ق��ب��ل  ق�����س��ائ��ي��ة  م���واف���ق���ة  اإىل  ي���ح���ت���اج 

�سريانه.

الدميقراطي  كاليفورنيا  وقال حاكم 

ج���اف���ن ن���ي���و����س���وم، اإن�����ه ���س��ي��م��ن��ع وك��ال��ة 

ال��والي��ة من  ال�سرطة يف  ق���وات  ت��دري��ب 

امل�ستبه  تقييد  طريقة  اأف���راده���ا  تعليم 

ب��ه��م ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�����س��غ��ط على 

ما  وف��ق  ال��رق��ب��ة،  يف  ال�سباتي  ال�سريان 

ذكرت وكالة رويرز.

ك���م���ا ق�����ال ح���اك���م والي������ة ن���ي���وي���ورك 

اأن تقود  ع��ل��ى والي��ت��ه  اإن  ك��وم��و،  اآن����درو 

تت�سمن  اإ����س���الح���ات،  الإق�����رار  م�����س��اع��ي 

اإت���اح���ة االط�����الع ع��ل��ى ���س��ج��الت ت��اأدي��ب 

التقييد  و�سائل  وحظر  ال�سرطة  اأف���راد 

باخلنق.

واأ������س�����اف ك����وم����و، وه�����و دمي���ق���راط���ي 

“قتل ال�سيد فلويد كان  اأي�سا، يف بيان: 

ن��ق��ط��ة حت����ول. ال��ن��ا���س ي��ق��ول��ون ك��ف��ى.. 

يجب اأن نتغري”.

وو����س���ط ات���ه���ام���ات يف اأن���ح���اء ال��ب��الد 

با�ستخدام ال�سرطة القوة املفرطة خالل 

االحتجاجات، اأمر قا�س احتادي �سرطة 

الغاز  ا�ستخدام  عن  بالكف  دنفر  مدينة 

البال�ستيكية  والطلقات  للدموع  امل�سيل 

فتكا”،  “االأقل  االأخ���رى  ال��ق��وة  واأدوات 

يف  املحتجن  �سد  ال�����س��وت،  قنابل  مثل 

املدينة.

وي���اأت���ي ه���ذا ال���ق���رار ردا ع��ل��ى دع��وى 

ق�سائية حملية اأقامها حمتجون. وقال 

م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ���س��رط��ة دن��ف��ر اإن ال��ق��وة 

القا�سي بقرار  �ستلتزم 

االنباط-وكاالت

���س��ج��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م�����س��اء 

922 وفاة، من جراء فريو�س  اجلمعة 

 24 ال� ال�ساعات  امل�ستجد خالل  كورونا 

امل��ا���س��ي��ة، ل��ي�����س��ل اإج���م���ايل ال��وف��ي��ات 

اإىل  البلد  الوباء يف هذا  الناجمة عن 

ح�سيلة  ح�سب  اآالف   109 م��ن  اأك���ر 

“جونز هوبكنز”. اأعدتها جامعة 

اجلامعة  ن�سرتها  بيانات  واأظهرت 

التي تعتر مرجعا يف تتبع االإ�سابات 

وال����وف����ي����ات ال���ن���اج���م���ة ع����ن ف���ريو����س 

امل�سابن  ع���دد  اأن  امل�����س��ت��ج��د،  ك��ورون��ا 

امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  ب���ال���ف���ريو����س يف 

األ����ف م�����س��اب،  امل��ل��ي��ون و894  ت��خ��ط��ى 

فيما اأعلن تعايف 491 األف �سخ�س.

والواليات املتحدة هي بفارق �سا�سع 

ع��ن ���س��ائ��ر دول ال��ع��امل ال��ب��ل��د االأك��ر 

“كوفيد  م��ن ج����راء ج��ائ��ح��ة  ت�����س��ررا 

19”، اإن كان على �سعيد االإ�سابات اأو 

على �سعيد الوفيات.

وب�����درج�����ات م���ت���ف���اوت���ة خ��ف��ف��ت ك��ل 

ال���والي���ات ت��داب��ري االإغ����الق واحل��ج��ر 

ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

البلد  ه��ذا  ذروت��ه يف  بلغ  ال��ذي  الوباء 

يف منت�سف مار�س.

ل���ك���ن ع�������س���رات امل������دن ال����ك����رى يف 

الواليات املتحدة فر�ست حظر جتول 

ل��ي��ل��ي��ا مل���واج���ه���ة م���وج���ة اح��ت��ج��اج��ات 

من  ك��ث��ري  يف  وتخللتها  ال��ب��الد  ع��م��ت 

اأع��م��ال �سغب ون��ه��ب، وذل��ك  االأح��ي��ان 

اأعزل  اأ�سود  رجل  وفاة  على  احتجاجا 

يف  اأبي�س  �سرطي  ركبة  حتت  اختناقا 

مينيابولي�س.

وي����خ���������س����ى خ����������راء ال���������س����ح����ة يف 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ن م��وج��ة تف�س 

املقبلة  االأ���س��اب��ي��ع  يف  ل��ل��وب��اء  ج��دي��دة 

ب�����س��ب��ب ال��ت��ظ��اه��رات احل���ا����س���دة ال��ت��ي 

140 مدينة  ت�سجل حاليا يف اأكر من 

اأمريكية.

 دعما للمتظاهرين.. ديمقراطيو أميركا 
يطالبون بـ»إصالح الشرطة«

 الواليات المتحدة.. 922 وفاة بكورونا 
خالل 24 ساعة
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االنباط-وكاالت
 

خرج اجتمع الرئي�س امل�صري عبد الفتاح 

الليبي”  الوطني  “اجلي�ش  وقائد  ال�صي�صي 

خليفة حفرت ورئي�ش جمل�ش النواب الليبي 

باإعالن جاء  اليوم  القاهرة  �صالح يف  عقيلة 

فيه:

ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وح���دة و���ص��الم��ة الأرا���ص��ي 

اجلهود  كافة  واح��رتام  وا�صتقاللها  الليبية 

الأمن  جمل�ش  وق��رارات  الدولية  وامل��ب��ادرات 

النار  اإط��الق  الأط��راف بوقف  وال��ت��زام كافة 

اعتبارا من 8 يونيو اجلاري.

ارت���ك���از امل���ب���ادرة ع��ل��ى خم���رج���ات م��وؤمت��ر 

�صامال  �صيا�صيا  حال  عنها  نتج  والتي  برلني 

يت�صمن خطوات تنفيذية وا�صحة )امل�صارات 

واحرتام  والقت�صادية(  والأمنية  ال�صيا�صية 

ح��ق��وق الإن�������ص���ان وا���ص��ت��ث��م��ار م���ا ان��ب��ث��ق عن 

امل���وؤمت���ر م���ن ت���واف���ق���ات ب���ني زع���م���اء ال����دول 

الليبية. بالأزمة  املعنية 

الع�صكرية  اللجنة  م�صار  اأعمال  ا�صتكمال 

امل��ت��ح��دة،  الأمم  ب��رع��اي��ة  ج��ن��ي��ف  ب����   )5+5(

ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع  امل���ت���ح���دة  الأمم  وق���ي���ام 

باإلزام كل اجلهات الأجنبية باإخراج املرتزقة 

الأجانب من كافة الأرا�صي الليبية وتفكيك 

تتمكن  حتى  اأ�صلحتها  وت�صليم  امليلي�صيات 

ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع الأج���ه���زة 

الأم���ن���ي���ة م���ن ال����ص���ط���الع مب�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا 

ومهامها الع�صكرية والأمنية يف البالد.

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��ادة ال���دول���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 

مل��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة م���ع حت���دي���د الآل���ي���ة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��الئ��م��ة لإح���ي���اء امل�����ص��ار 

وا�صتثمارا  املتحدة  الأمم  برعاية  ال�صيا�صي 

جلهود املجتمع الدويل حلل الأزمة الليبية.

اإعادة �صيطرة الدولة على كافة املوؤ�ص�صات 

الأمنية ودعم املوؤ�ص�صة الع�صكرية، مع حتمل 

مكافحة  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه يف  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ش 

الأجهزة  بالتعاون مع  وتاأكيد دوره  الإرهاب 

الأم���ن���ي���ة وال�������ص���رط���ي���ة حل���م���اي���ة ال�������ص���ي���ادة 

البحري،  املجال  يف  الأمن  وا�صتعادة  الليبية 

واجلوي، والربي.

ق���ي���ام ك���ل اإق��ل��ي��م م���ن الأق���ال���ي���م ال��ث��الث 

بت�صكيل جممع انتخابي يتم اختيار اأع�صائه 

لكل  املمثلني  وال��دول��ة  ال��ن��واب  جمل�صي  من 

اإق��ل��ي��م ب��ج��ان��ب ���ص��ي��وخ ال��ق��ب��ائ��ل والأع���ي���ان 

وم����راع����اة ن�����ص��ب��ة مت��ث��ي��ل م��ق��ب��ول��ة ل��ل��م��راأة 

املثقفني  م��ن  ال�صيا�صية  والنخب  وال�صباب 

وال��ن��ق��اب��ات ب��ح��ي��ث جت��ت��م��ع ال��ل��ج��ان ال��ث��الث 

حت��ت رع��اي��ة الأمم امل��ت��ح��دة وي��ت��م ال��ت��واف��ق 

ع��ل��ي��ه��ا وي���ت���وىل ك���ل اإق���ل���ي���م اخ���ت���ي���ار امل��م��ث��ل 

بالنتخاب  اأو  ب��ال��ت��واف��ق  ���ص��واء  ب��ه  اخل��ا���ش 

وذلك يف مدة ل تتجاوز 90 يوم.

للمجل�ش  ممثله  باختيار  اإقليم  كل  قيام 

ذوي  م��ن  ال���وزراء  لرئي�ش  ون��ائ��ب  الرئا�صي 

جمل�ش  ت�صكيل  ب��ه��دف  وال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 

رئ��ا���ص��ة م��ن رئ��ي�����ش ون��ائ��ب��ني وم���ن ث��م قيام 

ال���وزراء  رئ��ي�����ش  بت�صمية  ال��رئ��ا���ص��ي  املجل�ش 

حكومة  بت�صكيل  ونائبيه  ه��و  ب���دوره  ليقوم 

ال��رئ��ا���ص��ي متهيدا  امل��ج��ل�����ش  وع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى 

لإحالتها ملجل�ش النواب ملنحها الثقة.

ق��رارات��ه  باتخاذ  الرئا�صي  املجل�ش  يقوم 

املتعلقة  ال�صيادية  القرارات  عدا  بالأغلبية، 

اأو  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  فيتم  امل�صلحة  ب��ال��ق��وات 

ال��ب��ث يف امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ق��ائ��د 

ال���ع���ام ل��ل��ج��ي�����ش يف ه���ذه احل���ال���ة ب��الإج��م��اع 

اإقليم  كل  ح�صول  العام.-  القائد  وبح�صور 

ال����وزارة  احل��ق��ائ��ب  م��ن  ع���دد متنا�صب  ع��ل��ى 

ط��ب��ق��ا ل���ع���دد ال�����ص��ك��ان ع��ق��ب ال���ت���واف���ق على 

وت�صمية  اجلديد  الرئا�صي  املجل�ش  اأع�صاء 

اإقليم  اأي  يجمع  األ  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ش 

الثالث )املجل�ش  لل�صلطات  رئا�صة  اأكرث من 

ال��وزراء(  جمل�ش  النواب،  جمل�ش  الرئا�صي، 

ب��ح��ي��ث ي��ح�����ص��ل اإق���ل���ي���م ط���راب���ل�������ش ع���ل���ى 9 

واإقليم  وزارات   7 على  برقة  واإقليم  وزارات، 

تق�صيم  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  وزارات   5 ع��ل��ى  ف���زان 

ال�����ص��ت��ة ال�����وزارات ال�����ص��ي��ادي��ة ع��ل��ى الأق��ال��ي��م 

اإقليم  لكل  وزارت��ني  مت�صاوي  ب�صكل  الثالث 

الإقليمني  من  وزي��ر  لكل  نائبني  تعيني  مع 

الآخرين.

ع��ل��ى  ب����الإ�����ص����راف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ق���ي���ام 

ل�صمان  ع���ام  ب�صكل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��ج��م��ع��ات 

ن���زاه���ة ���ص��ر ال��ع��م��ل��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب��اخ��ت��ي��ار 

الرئا�صي. للمجل�ش  املر�صحني 

ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال����دويل اإخ�����راج امل��رت��زق��ة 

الأجانب من كافة الأرا�صي الليبية

االنباط-وكاالت

ت���ع���ّه���د ����ص���ك���ان ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون، ي�����ص��ك��ن��ون 

م���ن���ط���ق���ة  يف  ال���������ص����ف����ي����ح،  م������ن  ب�����ي�����وت  يف 

اإ�صرائيل لفر�ش  ت�صعى  التي  الأغوار)�صرق( 

القادم،  يوليو  متوز/  مطلع  عليها،  �صيادتها 

التهجر بال�صمود والبقاء ورف�ش 

اإ�صرائيلية  مل�صايقات  ال�صكان،  ويتعر�ش 

م�صتمرة، ت�صتهدف تهجرهم من مناطقهم

وك����ان اآخ����ر ه���ذه الع����ت����داءات، الأرب���ع���اء 

حيث  اجل���اري(،  يونيو/حزيران   3( املا�صي 

جتمعا  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ع�صكرية  ق���وات  داه��م��ت 

اأريحا  �صرقي  حجلة  عني  عليه  ُيطلق  بدويا 

يف الأغوار، و�صرعت بعملية هدم طالت كافة 

امل�صاكن، وعددها ثمانية

ال�صفيح  بيوت  اإ�صرائيل  جرافات  و�صّوت 

بالأر�ش، وتركتهم دون ماأوى

وي��ق��ول ال�����ص��ك��ان، ل��وك��ال��ة الأن��ا���ص��ول، اإن 

ال�����ص��ل��ط��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ت�����ص��ع��ى ل��ط��رده��م، 

بهدف �صم املنطقة، وفر�ش �صيادتها عليها

وي���ق���ع ال��ت��ج��م��ع ال����ب����دوي ب���ي���ت ح��ج��ل��ة ، 

امليت  البحر  يربط  ع��ام،  ���ص��ارع  م��ن  بالقرب 

بعدد من امل�صتوطنات اليهودية

ت��ب��دو الأرا����ص���ي الأردن���ي���ة  ال�����ص��رق،  واإىل 

وا���ص��ح��ة ل��ل��ع��ي��ان، ح��ي��ث ي�����ص��ت��ط��ي��ع ال�����ص��ك��ان 

م�صاهدة املركبات ت�صر يف ال�صوارع

بداأ  ال�صكان(،  )اأح��د  داه��وك  اأب��و  اإبراهيم 

للتجمع،  الإ�صرائيلية  ال��ق��وات  م��غ��ادرة  ف��ور 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�����ادة ب��ن��اء م��ن��زل��ه ك��ي ي���اأوي 

عائلته املكونة من ت�صعة اأفراد

اأبو داه��وك، ل مكان لنا �صوى هذه  وقال 

الأر�ش التي �صكناها منذ �صنوات طويلة

طلبت  الح��ت��الل  �صلطات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

م��ن ال�����ص��ك��ان م���غ���ادرة امل���وق���ع، ب��دع��وى اأن��ه��ا 

ال�صيطرة  حت��ت  وت��ق��ع   ، ج  م�صنفة  اأرا����ص���ي 

الإ�صرائيلية

وع�������رّب ع����ن رف�������ص���ه م�����غ�����ادرة امل��ن��ط��ق��ة، 

وق���ال �صنبقى ع��ل��ى ه��ذه الأر�����ش، ول��ن متر 

خمططات الحتالل ب�صم الأغوار

وم����ن ب���ني رك�����ام امل����ن����ازل، ح���اول���ت ن�����ص��وة 

ا����ص���ت�������ص���الح ب��ع�����ش ال����ف����را�����ش، وامل���الب�������ش، 

بناء  ب��اإع��ادة  ���ص��ب��ان  ���ص��رع  بينما  وامل��ق��ت��ن��ي��ات، 

امل�صاكن مبا تي�ّصر من بقاياها

1967، ت�صعى  ومنذ احتالل فل�صطني عام 

الأغ����وار،  اأرا���ص��ي  ع��ل��ى  لل�صيطرة  اإ���ص��رائ��ي��ل 

البناء  من  ومنعهم  الفل�صطينيني  ومالحقة 

فيها

الإ�صرائيلية،  الع��ت��داءات  وت��رة  اأن  غر 

ت�صارعت يف ال�صنوات الأخرة

ترف�ش  اإن��ه��ا  اإ�صرائيل  قالت  م��رة،  وغ��ر 

ال�صرقية  احل��دود  على  فل�صطيني  وج��ود  اأي 

مع الأردن

وت���ع���ت���زم احل���ك���وم���ة الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ب���دء 

وامل�����ص��ت��وط��ن��ات  الأردن،  غ���ور  ���ص��م  اإج�����راءات 

يوليو/متوز  من  الأول  يف  الغربية  بال�صفة 

املقبل

اأع��ل��ن  وردا ع��ل��ى اخل��ط��وة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ال���رئ���ي�������ش ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع��ب��ا���ش، 

اأن�����ه اأ���ص��ب��ح يف ح����ّل م���ن ج��م��ي��ع الت��ف��اق��ات 

وال��ت��ف��اه��م��ات م���ع احل��ك��وم��ت��ني الأم��ري��ك��ي��ة 

والإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة، وم����ن ج��م��ي��ع الل���ت���زام���ات 

املرتتبة عليها مبا فيها الأمنية

البحر  و���ص��م��ال  الأغ�����وار  منطقة  ومت��ت��د 

ب� غور الأردن على طول  اأو ما ُيعرف   ، امليت 

حوايل 120 كيلومرتا، ويبلغ عر�صها حوايل 

15 كيلومرتا

مليون   1.6 نحو  املنطقة  م�صاحة  وتبلغ 

ما  وت�صّكل  األف مرت مربع(،  )الدومن  دومن 

الغربية،  ال�صفة  م�صاحة  م��ن   %30 ي��ق��ارب 

 27 األ����ف ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف   65 ن��ح��و  وي�����ص��ك��ن��ه��ا 

جتمعا ثابتا، وع�صرات التجمعات البدوية

ويبلغ عدد امل�صتوطنني اليهود يف الأغوار، 

11 األف م�صتوطن نحو 

وي����ق����ول ع���ي���د خ���م���ي�������ش، ال���ن���اط���ق ب��ا���ص��م 

البدوية يف بادية القد�ش والبحر  التجمعات 

الإ�صرائيلية  ال�صلطات  اإن  لالأنا�صول،  امليت، 

متهيدا  الأغ��وار،  من  ال�صكان  لتهجر  ت�صعى 

ل�صمها

ولفت اإىل اأن 246 جتمعا بدويا يف ال�صفة 

الغربية غالبيتها يف الأغوار، يخ�صى �صكانها 

التهجر

ولن  البقاء  على  ُي�����ص��ّرون  ال�صكان  وق��ال 

يغادروا منازلهم )..( الحتالل يهدم ونحن 

البناء نعيد 

�صادر  الإ�صرائيلي  اجلي�ش  اأن  اإىل  واأ�صار 

ج����زءا م��ن مم��ت��ل��ك��ات ال�����ص��ك��ان، ب��ع��د تفكيك 

منازل )كرفانات( تربع بها الحتاد الأوروبي

بعر�ش احلائط  اإ�صرائيل ت�صرب  واأ�صاف 

كل الأعراف والقوانني

ب�����دوره، ق���ال حم��اف��ظ اأري���ح���ا والأغ�����وار، 

الفل�صطينية،  القيادة  اإن  الع�صل،  اأب��و  جهاد 

ق������ررت امل���واج���ه���ة وال�������ص���م���ود يف م��واج��ه��ة 

دعم  اإىل  ت�صتند  التي  الإ�صرائيلية،  ال�صيا�صة 

الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب

واأ�صاف اأبو الع�صل ما يجري على الأر�ش 

لل�صكان هي فعل  من عمليات هدم، وتهجر 

اأفعال جيو�ش نظامية ع�صابات، ولي�صت 

االنباط-وكاالت

انتهاكات  ع��ل��ى  الح��ت��ج��اج��ات  ام��ت��دت 

حيث  املك�صيك  اإىل  الأمريكية،  ال�صرطة 

قام رجال ون�صاء ملثمون بتخريب مبان 

العا�صمة  يف  الأمريكية  ال�صفارة  ور�صق 

�صيتي باحلجارة، اجلمعة مك�صيكو 

واأ������ص�����رم امل���ح���ت���ج���ون، ال�������ذي ك���ان���وا 

ي�����رت�����دون م���الب�������ش ������ص�����وداء وي���غ���ط���ون 

الرئي�صية  ال�����ص��وارع  اأح����د  يف  وج��وه��ه��م 

�صيارات  يف  النار  �صيتي،  مك�صيكو  بو�صط 

ومن  املتاجر  عدد من  واجهات  وحطموا 

امل�صرفية  غروب”  ل�”�صيتي  ف��رع  بينها 

الأمريكية

املك�صيك  يف  الح��ت��ج��اج��ات  وان��دل��ع��ت 

ب��ع��د م���ظ���اه���رات يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ت��اأي��ي��دا جل���ورج فلويد،  اأخ���رى  وم��ن��اط��ق 

ال��ب�����ص��رة  امل���واط���ن الأم���ري���ك���ي م���ن ذوي 

ال�����ص��م��راء، ال����ذي ت���ويف يف م��ن��ي��اب��ول��ي�����ش 

ال�صهر املا�صي على يد ال�صرطة بطريقة 

وح�صية

اأغلبهم  كان  الذين  املحتجون،  واألقى 

م����ن ال�������ص���ب���ان ق���ن���اب���ل م����ول����وت����وف ع��ل��ى 

�صيتي  مك�صيكو  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ص��ف��ارة 

من  م�صتعلة  واأ���ص��ي��اء  احل��ج��ارة  واأل���ق���وا 

مببني  املحيطة  املعدنية  احل��واج��ز  ف��وق 

ال�صفارة

ك���م���ا ط����ال����ب امل���ح���ت���ج���ون مب��ح��ا���ص��ب��ة 

ال�������ص���ل���ط���ات ع���ل���ى وف�������اة ع����ام����ل ال���ب���ن���اء 

جيوفاين لوبيز الذي تويف اأثناء احتجاز 

بغرب  خالي�صكو  ولي���ة  يف  ل��ه  ال�����ص��رط��ة 

املا�صي ال�صهر  املك�صيك 

ت���ع���رف م��الب�����ص��ات م����وت ل��وب��ي��ز  ومل 

ول���ك���ن ���ص��ري��ط��ا م�������ص���ورا ع���ل���ى و���ص��ائ��ل 

التوا�صل الجتماعي اأظهر �صابا قيل اإنه 

لوبيز وال�صرطة تعتقله يف اأوائل مايو

املك�صيك  يف  الح��ت��ج��اج��ات  وت��ت��زام��ن 

م���ع م���وج���ة اح��ت��ج��اج��ات واأع����م����ال عنف 

امل����دن  ال�������ص���رط���ة يف  وا����ص���ت���ب���اك���ات م����ع 

الأمريكية، ويف مناطق اأخرى من العامل 

ع��ل��ى غ����رار ب��ري��ط��ان��ي��ا واإ���ص��ب��ان��ي��ا، اأي���ن 

خ��رج��ت م��ظ��اه��رات ل��دع��م امل��ح��ت��ج��ني يف 

بالعن�صرية والتنديد  املتحدة  الوليات 

بنود اتفاق القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح

 سكان األغوار في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية

 مكسيكيون يتظاهرون ويرشقون السفارة األمريكية 
في العاصمة مكسيكو بالحجارة تنديدا بعنف الشرطة

االنباط-وكاالت

وا�������ص������ل������ت �����ص����ل����ط����ات الح������ت������الل 

الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي، ام���������ش ال�������ص���ب���ت، م��ن��ع 

امل��ح��ام��ني م��ن زي����ارة الأ����ص���ر امل��ري�����ش 

بال�صرطان كمال اأبو وعر

���ص��وؤون الأ���ص��رى  وق���ال رئ��ي�����ش هيئة 

وامل��ح��رري��ن ال��ل��واء ق���دري اأب���و ب��ك��ر، يف 

ح���دي���ث لإذاع������ة ����ص���وت ف��ل�����ص��ط��ني، اإن 

من  القانونية  جهودها  توا�صل  الهيئة 

الأ�صر  زي��ار  املحامني من  اأج��ل متكني 

امل���ري�������ش اأب�����و وع����ر ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى 

ال�صحي و�صعه 

 46( وع��ر  اأب���و  الأ���ص��ر  اأن  اإىل  ي�صار 

ع���ام���ا( حم���ك���وم ب��ال�����ص��ج��ن 6 م���وؤب���دات 

 ،2003 ع��ام  منذ  ومعتقل  عاما،  و)50( 

ويقبع اليوم يف �صجن “جلبوع”

ال���ذي���ن  الأ������ص�����رى  ع�����دد  اأن  ي����ذك����ر 

الإه��م��ال  جل��رمي��ة  نتيجة  ا���ص��ت�����ص��ه��دوا 

ال��ط��ب��ي )ال��ق��ت��ل ال��ب��ط��يء(، و���ص��ل اإىل 

وه��م من   ،1967 ع��ام  اأ���ص��را منذ   )68(

بني )223( �صهيدا من الأ�صرى

االنباط-وكاالت 

املخت�ش  ف��روان��ة،  النا�صر  عبد  ق��ال   

اأن  وامل�����ح�����رري�����ن،  الأ�������ص������رى  ب���������ص����وؤون 

امل��ع��ط��ي��ات الح�����ص��ائ��ي��ة اجل���دي���دة ل��دى 

اىل  ت�صر  الإ�صرائيلية  ال�صجون  ادارة 

واملعتقلني  الأ����ص���رى  اأع����داد  يف  تناق�ش 

ق��راب��ة  ب���اأن  تفيد  ح��ي��ث  الفل�صطينيني، 

الح���ت���الل  ���ص��ج��ون  يف  اأ����ص���ر   )4500(

هم  منهم   )%85( نحو  واأن  الإ�صرائيلي، 

من حمافظات ال�صفة الغربية.

ادارة  لتقرير  وا�صتناداً  اأن��ه  وا�صاف: 

يتناول  وال���ذي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ص��ج��ون 

ت��ف��ا���ص��ي��ل امل��ع��ط��ي��ات الح�����ص��ائ��ي��ة ذات 

م���ا جم��م��وع��ه )2782(  ف�����اإن  ال���ع���الق���ة، 

ا������ص�����را، م����ن ب����ني اج����م����ايل الأ�����ص����رى 

واملعتقلني القابعني يف �صجون الحتالل 

املحاكم  اأ���ص��درت  قد  كانت  الإ�صرائيلي، 

بال�صجن  اأح��ك��ام��ا  بحقهم  الإ�صرائيلية 

 )52( بينهم  متفاوتة،  ل��ف��رتات  الفعلي 

طفال.

واو�صح فروانة بان من بني الأ�صرى 

اأ�����ص����را   )1535( ي����وج����د  امل���ح���ك���وم���ني 

ي��ق�����ص��ون اأح���ك���ام���ا ب��ال�����ص��ج��ن ال��ف��ع��ل��ي 

10���ص��ن��وات، بينهم  ل��ف��رتات ت��زي��د ع��ن ال���

بال�صجن  احكاما  يق�صون  اأ�صرا   )499(

ل��ف��رتات ت���رتاوح م��ا ب��ني 10���ص��ن��وات-20 

ي��ق�����ص��ون  اأ�����ص����را   )495( وان   ، ����ص���ن���ة، 

اأح���ك���ام���اً ب��ال�����ص��ج��ن ل�����ص��ن��وات ت��زي��د عن 

الباقي  فيما  امل��وؤب��د،  ع��ن  وت��ق��ل  20���ص��ن��ة 

يق�صون  اأ����ص���را   )541( ن��ح��و  وع���دده���م 

احلياة(  )م��دى  املوؤبد  بال�صجن  اأحكاما 

ملرة واحدة اأو لعدة مرات.

الأ�صرى  باقي  اأن  اىل  ف��روان��ة  وا���ص��ار 

اأ�صرا   )1247( وجمموعهم  املحكومني 

ي���ق�������ص���ون اأح����ك����ام����ا ل����ف����رتات ت���ق���ل ع��ن 

ب��ني ه���وؤلء )886(  10���ص��ن��وات، واأن م��ن 

5�صنوات. تقل حمكومياتهم عن 

���ص��ل��ط��ات  اأن  ع���ل���ى  ف�����روان�����ة  واأك��������د 

مبعزل  العتقالت  اإىل  تلجاأ  الحتالل 

ت����ام ع���ن ال���ق���ان���ون ال������دويل الإن�������ص���اين 

واأن  الإن�صان،  حلقوق  ال��دويل  والقانون 

املحاكم الإ�صرائيلية مل تكن يوما نزيهة 

تع�صفية  اأح��ك��ام��ه��ا  جميع  واأن  وع��ادل��ة، 

اإ�صرائيلي  وقا�صية، فهي جزء من ق�صاء 

ق���وام���ه ال��ظ��ل��م وال��ق��ه��ر و���ص��رع��ن��ة ه��دم 

الفل�صطيني. ال�صعب  وم�صتقبل  حياة 

م�صددا على اأنه ل يجوز لتلك املحاكم 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  امل���واط���ن���ني  حُت���اك���م  اأن 

وانخراطهم  لالحتالل  رف�صهم  ب�صبب 

يف مقاومة وجوده من اأجل طرد املحتل 

والعي�ش بحرية وكرامة.

االنباط-وكاالت

اأن  دول��ي��ة  �صحفية  م�����ص��ادر  اأف�����ادت 

اأمر  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 

اأملانيا  يف  اأمريكي  جندي   9500 ب�صحب 

بحلول �صهر �صبتمرب القادم

ن��ق��اًل  “رويرتز”  وك���ال���ة  وب��ح�����ص��ب 

تك�صف  اأم��ري��ك��ي كبر مل  م�����ص��وؤول  ع��ن 

اإن العدد الإجمايل للجنود  ا�صمه قوله 

اأملانيا حاليا  املتمركزين يف  الأمريكيني 

هو 34500

اجل���ن���ود  م�����ن  ج�������زءا  اأن  واأ�������ص������اف 

اإىل  توجيههم  اإع����ادة  �صتتم  امل��غ��ادري��ن 

فيما  لوا�صنطن،  حليفة  ودول  بولندا 

يعود املتبقون اإىل الوليات املتحدة

ب��ع��د  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 

امل�صت�صارة  ت�����ص��ري��ح��ات  م��ن  واح���د  ي���وم 

اأن��غ��ي��ال م��رك��ل ال��ت��ي انتقدت  الأمل��ان��ي��ة 

يف  للجدل”  امل��ث��ر  ت���رام���ب  “اأ�صلوب 
ت�صهدها  التي  الحتجاجات  اأزمة  اإدارة 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإث����ر م��ق��ت��ل ال�����ص��اب 

جورج فلويد

 سلطات االحتالل تواصل منع المحامين 
من زيارة األسير المريض أبو وعر

 وفقا لمعطيات جديدة من ادارة السجون اإلسرائيلية
فروانة: 2782 اسيرا صدر بحقهم 

أحكاما مختلفة

 ترامب يأمر بسحب 9500 
جندي أمريكي من ألمانيا
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خطة اعداد شاملة لمنتخبنا الوطني

 اتحاد الكرة قلق من تأخر دعم الحكومة

 الفيصلي يطلب رسميا استضافة مجموعته االسيوية

 ميونخ يجتاح 
ليفركوزن 

ويقترب من 
اللقب

االنباط – عمان

الوطني،  للمنتخب  الفني  اجل��ه��از  عقد 

بقيادة املدرب فيتال بوركلمانز، �سل�سلة من 

االجتماعات “عن ُبعد”، على امتداد الفرتة 

املنا�سب،  االع���داد  برنامج  لو�سع  املا�سية، 

توا�سله  م��ع  الت�سفيات،  ال�ستكمال  ت��اأه��ب��اً 

الالعبني،  من  العديد  مع  ذات��ه،  الوقت  يف 

ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ت��دري��ب��ات��ه��م ال��ب��دن��ي��ة. 

وبح�سب مدير املنتخب ا�سامة طالل الذي 

املنتخب خطة  حت��دث ملوقع االحت��اد، و�سع 

الت�سفيات،  ال�ستكمال  تاأهباً  �ساملة،  اع��داد 

اآخذاً بعني االعتبار ال�سيناريوهات املحتملة 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة مب��واع��ي��د ا���س��ت��ئ��ن��اف ال���دوري���ات، 

يف خم���ت���ل���ف ال��������دول ال����ت����ي ي��ن�����س��ط ف��ي��ه��ا 

االحت��اد  ان  يذكر  الوطني.  املنتخب  العبو 

 2021 العام  من  القادم  اذار  حدد  اال�سيوي، 

م��وع��داً ل��ب��دء ال���دور ال��ث��ال��ث واحل��ا���س��م من 

ت�سفيات املونديال للمنتخبات ال�12 املتاأهلة، 

بالتزامن مع انطالق الت�سفيات التكميلية 

توقف  ال��ت��ي  للفرق   ،2023 اآ���س��ي��ا  لنهائيات 

م�سوارها نحو كاأ�س العامل 2022.

وح����دد االحت����اد االآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

الت�سفيات  ال���س��ت��ك��م��ال  م��ق��رتح��ة  م��واع��ي��د 

امل�����س��رتك��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س ال��ع��امل 2022 يف 

ال�سني،  2023 يف  القارية  والنهائيات  قطر، 

وبح�سب  ال���ق���ادم.  اول  ت�سرين  م��ن  اب���ت���داًء 

ج������دول امل����ب����اري����ات اجل����دي����د ال�������س���ادر ع��ن 

الوطني  املنتخب  االآ�سيوي، يخ�سع  االحتاد 

املجموعة  م��ن  ال�سابعة  اجل��ول��ة  يف  للراحة 

ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات وامل����ق����ررة 8 ت�����س��ري��ن 

على  �سيفاً  “الكويتي”  يحل  حيث  االول، 

ن��ظ��ره اال�����س����رتايل،  ف��ي��م��ا ي���واج���ه نيبال 

�سيفه ال�سني تايبيه بذات اليوم. وي�ستاأنف 

الت�سفيات  يف  م�����س��واره  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 

���س��م��ن اجل����ول����ة ال���ث���ام���ن���ة، ب���ل���ق���اء ن��ظ��ره 

ان  ق��ب��ل  ال���ق���ادم،  اول  ت�سرين   13 ال��ك��وي��ت��ي 

يلتقي نيبال وا�سرتاليا على التوايل، يومي 

12 و17 ت�سرين الثاين على التوايل، لي�سدل 

ال�ستار على م�سواره يف الدور الثاين، حيث 

املتبقية  مبارياته  جميع  الن�سامى  يخو�س 

خارج االردن.

االنباط – عمان

ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأردين  االحت�����اد  ي��وا���س��ل 

متابعته مع اجلهات املخت�سة يف احلكومة مبا 

املاأمول لالأندية  امل��ايل  الدعم  يتعلق بطلب 

وبقية اأركان اللعبة من اأجل ا�ستئناف املو�سم 

احل�����ايل، وذل����ك ب��ع��دم��ا ت��وق��ف ا���س��ط��راري��اً 

تداعيات  اث��ر  ا�سهر  ث��الث��ة  ي��ق��ارب  م��ا  منذ 

جائحة كورونا. واذ يوؤكد االحتاد جمدداً باأن 

تعاين  كافة،  القدم  ك��رة  االأن��دي��ة ومنظومة 

من خ�سائر واأ�سرار مالية تزداد ا�سطرارياً 

التوقف الق�سري  الن�ساط جراء  منذ تعليق 

فيه  ت�سكل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اللعبة  مل�سرة 

كرة القدم م�سدرا للرزق الأك��ر من ع�سرة 

اآالف الع���ب والع��ب��ة، ن��اه��ي��ك ع��ن امل��درب��ني 

واالإداري������ني. ف���اإن م��ق��دار ال��ت��ف��اوؤل بالقرار 

املا�سي  اخلمي�س  احلكومة  عن  �سدر  ال��ذي 

ال�سبت  م��ن  ب���دًءا  الريا�سي  الن�ساط  ب��ع��ودة 

ي�سوبه  اح���رتازي���ة،  وت��داب��ر  ووف���ق معاير 

الكثر من القلق بتاأخر الرد احلكومي على 

املطالب امل�سرتكة لالحتاد واالأندية باأهمية 

ل���ت���دارك اخل�سائر  امل���اأم���ول  ال��دع��م  ت��وف��ر 

املالية قدر االإمكان وبالتايل تعزيز اجلهود 

ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ب��ذل��ت ع��ل��ى ام���ت���داد ال��ف��رتة 

التي  التحديات  التغلب على  املا�سية بهدف 

تواجه م�ساألة عودة مناف�سات املو�سم احلايل، 

املباريات بدون جمهور  اإقامة  واأن  خ�سو�سا 

اإ�سافية تتجاوز  يعود على االأندية بخ�سائر 

املليون دينار. كما ال بد من االإ�سارة اإىل ان 

ت��وق��ف ع��وائ��د االأن���دي���ة امل��ال��ي��ة خ���الل ف��رتة 

االي���ق���اف اال����س���ط���راري ي�����س��اع��ف حت��دي��ات 

االأندية باالإيفاء بالتزاماتها جتاه تعاقداتها 

اإىل ما  ل��ل��م��و���س��م احل�����ايل وال���ت���ي و���س��ل��ت 

دينار  امل��ل��ي��ون  ون�سف  م��الي��ني  �ستة  ي��ق��ارب 

ال��رد احلكومي  تاأخر  للزيادة يف ح��ال  قابلة 

بخ�سو�س ال��دع��م امل���ايل. ل��ذا ف���اإن االحت��اد 

وينتظر  ال��ع��ودة  ا���س��ت��ع��دادات��ه خل��ي��ار  يكثف 

توفر  اإمكانية  ح��ول  وا���س��ح��اً  حكومياً  رداً 

ال���دع���م ق��ب��ل ات���خ���اذ ال���ق���رار ال��ن��ه��ائ��ي ح��ول 

االأ�سبوع  ه��ذا  احل��ايل خ��الل  املو�سم  م�سر 

بالت�ساور مع االأندية. وا�ستناداً اإىل ما �سبق، 

فاإن االحتاد يتدار�س مع املخت�سني يف املجال 

ال�سحي والوبائي التو�سيات املتعلقة بعودة 

ال��ن�����س��اط يف ظ���ل ال���ظ���روف ال��ق��اه��رة ال��ت��ي 

فر�ستها جائحة كورونا ويوؤكد ب�سكل قاطع 

خالل  العامة  ال�سالمة  معاير  ان  وحا�سم 

الالعبني  �سالمة  �سمان  وم���دى  امل��ب��اري��ات 

واملدربني واأركان اللعبة كافة ي�سكل االأولوية 

الرئي�سية واالأهم على �سلم االأولويات لدى 

املو�سم  ا�ستئناف  اإق���رار  االحت���اد يف ح��ال مت 

احل���ايل وف��ق��ا ل���الإج���راءات االح���رتازي���ة من 

دون جمهور.

االنباط – عمان  

 خاطب النادي الفي�سلي ر�سميا االحتاد 

مباريات  ال�ست�سافة  القدم  لكرة  االآ�سيوي 

جمموعته ببطولة كاأ�س االحتاد االآ�سيوي ، 

يف حال ا�ستئناف املباريات بعد فرتة توقف 

اإ���س��ت��اد  ب�سبب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ل��ت��ق��ام ع��ل��ى 

ع��م��ان ال���دويل ، يف ح��ال ت��ق��رر تغير نظام 

البطولة، واقامة مباريات املجموعة يف دولة 

يلعب  الفي�سلي  فريق  ب��اأن  ويذكر  واح���دة. 

ف��رق  ال��ت��ي ت�سم اىل ج��ان��ب��ه  امل��ج��م��وع��ة  يف 

الكويت الكويتي واالن�سار اللبناين والوثبة 

امل��رك��ز  يف  الفي�سلي  ي��ح��ل  ح��ي��ث  ال�����س��وري، 

املناف�سات  توقف  قبل  املجموعة  يف  ال��راب��ع 

ال�سندوق  ام���ني  وبح�سب  ك���ورون���ا.  ب�سبب 

�سامر احلوراين، الذي اأكد اأن النادي تقدم 

ب��ط��ل��ب ر���س��م��ي ل���الحت���اد االآ����س���ي���وي ب�����س��اأن 

مت  ح��ال  يف  املجموعة،  مناف�سات  ا�ست�سافة 

فتح االجواء، 

ومت رفع قيود احلظر عن ال�سفر. وا�سار 

بال�سكل  اخ��راج��ه��ا  على  ق���ادر  الفي�سلي  اأن 

االأمثل ، م�سرا اإىل قدرة فريقه على العودة 

ل�سدارة املجموعة.

برلني - وكاالت

اق����رتب ب���اي���رن م��ي��ون��خ م���ن اإح�����راز ل��ق��ب ال�����دوري االأمل�����اين، 

ال�سبت،  ال��ي��وم   ،)2-4( ل��ي��ف��رك��وزن  ب��اي��ر  م�سيفه  ع��ل��ى  ب��ف��وزه 

كل  ب��اي��رن  اأه����داف  و�سجل  امل�سابقة.  م��ن   30 ال���� اجل��ول��ة  �سمن 

و�سرجي   )42( جوريت�سكا  وليون   )27( كومان  كينج�سلي  من، 

جنابري )45( وروبرت ليفاندوف�سكي )66(، فيما اأحرز لوكا�س 

اأالريو )9( وفلوريان فرتز )89( هديف ليفركوزن.

 وابتعد بايرن ميونخ بعد هذا الفوز، ب�سدارة الدوري بفارق 

10 نقاط عن مطارده بورو�سيا دورمتوند، الذي لعب ام�س مع 

هرتا برلني.

 سواريز جاهز للقاء مايوركا 

 يانكوفيتش تعود الى مالعب التنس

بر�شلونة - وكاالت

حت�سل لوي�س �سواريز على رخ�سة من 

االإطار الطبي للم�ساركة يف مباراة فريقه 

بر�سلونة اأمام مايوركا يوم 13 يونيو عند 

معلقاً  ك��ان  ال��ذي  الليغا  مو�سم  ا�ستئناف 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  تف�سي  ب�سبب 

لعملية  �سواريز  وخ�سع  )ك��وف��ي��د-19(.  

جراحية يف ركبته اليمنى يف مطلع العام 

اأربعة  الغياب نحو  اأج��رت��ه على  احل��ايل 

ال��دوري  امل���الع���ب.واأورد بطل  اأ�سهر ع��ن 

االإ�سباين لكرة القدم يف 12 كانون الثاين/ 

يناير يف بيان على موقعه االإلكرتوين اأن 

�سواريز خ�سع لعملية ملعاجلة “اإ�سابة يف 

اليمنى”،  لركبته  اخل��ارج��ي  الغ�سروف 

اأرب��ع��ة  ي���ق���ارب  مل���ا  “�سيغيب  اأن����ه  م��ت��اب��ع��اً 

اأن  عاماً(   33( ل�سواريز  و�سبق  اأ�سهر”. 

خ�سع جلراحة يف الغ�سروف االأمي��ن يف 

�سهر اأيار/مايو 2019 حرمته من خو�س 

نهائي كاأ�س امللك الذي خ�سره فريقه اأمام 

ال��ن��ادي  بهزمية  انتهى  وال���ذي  فالن�سيا، 

الكاتالوين 2-1.

عوا�شم - وكاالت

����س���ت���ع���ود الع����ب����ة ال��ت��ن�����س 

ال�سربية يلينا يانكوفيت�س، 

ال��ت��ي ك��ان��ت يف وق���ت من 

االأوقات امل�سنفة االأوىل 

ع����امل����ي����ا، ل���ل���م���الع���ب يف 

اجل��اري  ال�سهر  م��ن   12

3 ب��ع��د غ��ي��اب ع���ن ال��ل��ع��ب مل��دة 

�سنوات من خالل مباراة خمتلطة برفقة 

ببطولة  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  مواطنها 

االأخ��ر.وي��ان��ك��وف��ي��ت�����س  ينظمها  خ��ري��ة 

عاما(   33( وديوكوفيت�س  ع��ام��ا(   35(

���س��ي�����س��ك��الن ف���ري���ق���ا مل���واج���ه���ة اأوجل�����ا 

دانيلوفيت�س ونيناد زميونيت�س. وقال 

البطولة، خالل  ديوكوفيت�س، منظم 

���س��رور  ب��ك��ل  اأع���ل���ن  اأن  “اأود  ب���ي���ان: 

التي  يانكوفيت�س  يلينا  ع���ودة  ع��ن 

بذلك تعود للتن�س بعد غياب طويل. 

ي�سعدين اأن اأراه��ا يف البطولة واأمتنى 

�سويا”.  البطولة  م��ن  ج��زء  ن��ك��ون  اأن 

من جانبها، قالت يانكوفيت�س اإن هذه 

نوفاك”  م��ن  رائ��ع��ة  “فكرة  ال��ب��ط��ول��ة 

�ستكون  ال���زوج���ي  م���ب���اراة  اأن  واأو���س��ح��ت 

ال��الع��ب��ة  و����س���رح���ت  “رائعا”.  ح���دث���ا 

كانت  امللعب  من  يل  م�ساركة  “اآخر 
يف ���س��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول م��ن ع���ام 2017. 

�سنتقابل قريبا«.

اخلرية  البطولة  ه��ذه  و�ستبداأ 

يف 12 من ال�سهر اجلاري يف العا�سمة 

ال�����س��رب��ي��ة ب���ل���ج���راد و���س��ت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 

يف  املقبل  يوليو/متوز  م��ن  اخلام�س 

العديد من دول البلقان.
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الدور  املتبقية من  للمباريات  املواعيد اجلديدة  القدم عن  اأعالن االحتاد اال�سيوي لكرة 

الثاين للت�سفيات اال�سيوية ..والتي ت�سمل مباراتي منتخبنا الوطني احلا�سمتني امام الكويت 

وا�سرتاليا ..ي�سع الكرة االن يف مرمى احتاد الكرة ويرتب عليه م�سوؤوليات م�ساعفة و�سرعة 

..ال  القادمة  ال�سعبة  للمهمة  الوطني  منتخبنا  باعداد  للمبا�سرة  القادمة  املرحلة  تتطلبها 

�سيما وان ال �سبيل امام منتخبنا �سوى الفوز على الكويت على االقل والعودة بنتيجة ايجابية 

امام ا�سرتاليا ..ان اراد بالفعل خطف البطاقة الثانية للتاهل اىل نهائيات كاأ�س العامل ..بعد 

اال�سرتايل  املنتخب  واقرتاب  املجموعة  يف  املناف�سة  طبيعة  حول  حاليا  ال�سورة  و�سحت  ان 

اخلبري من التاأهل تراكا ال�سراع على البطاقة الثانية بني الن�سامى والكويت ..!!

..منذ ظهور  م�ساعده  مع  بلده  فيتال موجود حاليا يف  ال�سيد  ملنتخبنا  الفني  املدير  والن 

فريو�س كورونا واحلظر الذي فر�س على كل مناحي احلياة ..فان عودة املنتخب اىل التدريب 

من جديد تتطلب اهمية وجود املدرب يف عمان حاليا ..وهو ما ميكن اعتباره �سعبا يف الوقت 

احلايل يف ظل توقف حركة الطريان يف العامل ب�سبب انت�سار الفريو�س ..االمر الذي يتطلب 

البحث عن حل ن�سمن معه توا�سل ا�ستعدادات الن�سامى ب�سكل مكثف دون ان تتاثر مرحلة 

انطالق  على  املتبقي  الوقت  وان  �سيما  القادمة..ال  الطويلة  للفرتة  امل��درب  بغياب  االع��داد 

مباراتي املنتخب تتطلب �سرعة املبا�سرة بتجمع املنتخب وال�سري بالتدريب ..ان كنا بالفعل 

ن�سعى لتعوي�س االخفاق ال�سابق وحتقيق انطالقة قوية جديدة يف املرحلة القادمة .

للتدريب  منتخبنا  ع��ودة  ت�سمن  �سريعة  حلول  عن  بالبحث  مطالب  القدم  ك��رة  احت��اد 

..بوجود املدير الفني حتى لو تطلب االمر تكليف املدرب الوطني الذي يعمل �سمن اجلهاز 

الفني للمنتخب ..للت�سدي للمهمة اىل حني ايجاد حل ي�سمن عودة املدرب ولو تطلب االمر 

البحث عن حلول اخرى من بينها تعيني جهاز فني جديد ملنتخبنا بقيادة اردنية ونحن الذين 

منلك كفاءات حملية قادرة على حتقيق تطلعات اجلماهري االردنية ..ال �سيما وان فيتال ال 

يجد القبول لدى ال�سارع الكروي يف االردن الذي يطالب باقالته بعد النتائج املتوا�سعة التي 

حققها املنتخب بقيادته خالل اكرث من عام ت�سدى خالله للعمل ومل يحقق املطلوب ..ال بل 

ان اداء الن�سامى ب�سورة كبرية باتت تهدد حظوظه يف التاهل اىل نهائيات كا�س العامل ..!!

ومع قرار احلكومة بال�سماح بعودة القطاع الريا�سي للعمل من جديد ..فان على االحتاد 

اىل  احلياة  تعود  ..حتى  املحرتفني  دوري  بطولة  م�سري  تقرير  يف  اجل��اد  البحث  كذلك 

تخدم  بطوالت  وجود  تتطلب  لال�ستعداد  منتخبنا  عودة  وان  �سيما  ..ال  جديد  من  مالعبنا 

مرحلة االعداد ..وت�سع املدير الفني ب�سورة م�ستوى الالعبني بعد طول انقطاع ..الكرة االن 

القادمة يف ظل كل تلك  بالتعاون مع االندية �سكل املرحلة  يف ملعب االحتاد وعليه ان يقرر 

ال�سعاب والعوائق التي تواجه العمل بحثا عن اعادة احلياة لكرة القدم االردنية ..!!

عوني فريج

البحث عن مدرب 
للمنتخب    !!
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وزير الصحة وخطاب ما قبل الدولة 

عمر كالب

بهدوء

رمبا لغاية الدعابة او املجاملة االعالمية قال وزير ال�صحة ان ابنه مل يتعني يف 

وظيفة بحكم انه ال ميلك وا�صطة , لكنها جملة كا�صفة ل�صكل التوظيف يف اروقة 

يف  جارفة  ب�صعبية  ويحظى  عامل  وزي��ر  فالقائل   , الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومة 

ر�صائل  تر�صل  انها جملة  واالخطر   , وال�صعبي  الر�صمي  القرار  �صنع  دوائ��ر  معظم 

الر�صمية رغم  االج���راءات  ا�صكال  لكل  بال�صرورة  ودا  �صعبي ال يحمل  مل��زاج  معقدة 

التح�صن النوعي يف هذا املزاج خالل جائحة كورونا .

جملة الوزير , تعني بو�صوح عدم وجود قناعة مطلقة باأن الوظيفة العامة تدار 

ب�صكل نزيه وتناف�صي , بل وتوؤكد ما يذهب اليه املزاج ال�صعبي باأن الوظيفة العامة 

تدار بالوا�صطة واملح�صوبية , وان قيم الدولة احلديثة التي ب�صر بها رئي�س احلكومة 

, وان ال�صداقة  النه�صة جمرد فرقعات اعالمية  ال��رزاز حتت عنوان حكومة  عمر 

واملح�صوبية هي ا�صا�س التوظيف والرتقية الوظيفية , بل ان بع�س املعار�صني قد 

تعاطفوا مع جملة الوزير �صعد جابر واثاروا توزير ا�صدقاء الرئي�س جمددا , بحكم 

ان الوزير قادم من رحم املوؤ�ص�صة الع�صكرية ولي�س من طواقم ال�صا�صة واحل�صابات 

املنفعية .

�صعد جابر الوزير املثري للجدل اردنيا , بحكم ارتفاع �صعبيته ب�صكل ملفت بعد 

مطالبات باقالته قبل جائحة كورونا , لي�س منمق احلديث وال ي�صتخدم التورية يف 

اجاباته , فهو طبيب م�صهود له بالراعة لكنه طازج على احلياة ال�صيا�صية مما مينح 

عبارته قيمة م�صافة , فالرجل ال يحاول ا�صطياد حكومة هو ع�صو فاعل فيها , وال 

يحاول الغمز من قناة الرئي�س واعادة التذكري بتوزير ا�صدقاء الرئي�س او تعيينهم 

يف مواقع متقدمة .

يف  ملحوظا  حت�صنا  �صهدت  ال�صعبي  وال�صارع  احلكومة  بني  العالقة  ان  �صحيح 

جائحة كورونا , لكنها مر�صحة اىل تراجع خميف بعد اجلائحة , فاأ�صعب يوم على 

النجاح هو اليوم االول بعده , فاأحالم النا�س كثرية وكبرية وال تنحكم اىل الظرف 

املو�صوعي , فالكثري يعتقد ان حلظة فتح القطاعات وعودة احلياة اىل طبيعتها تعني 

الغاء او توقيف اوارم الدفاع التي تعر�صت للرواتب ووقف التعيينات بق�صوة , وهذا 

غري �صحيح بالطبع , فاالثقال ما زالت باقدام احلكومة واحللول االبتكارية ما زالت 

حلم ليلة �صيف .

جملة الوزير او عبارته قد تكون ارجتالية وبريئة , لكنها اثارت حفيظة كثريين 

وفتحت االأعني على نظومة العمل الر�صمي وحتديدا يف جانب التعيينات والتوظيف 

االر�صائي , ورمبا �صيكون لها ظالل قادمة على �صكل العالقة مع الوزير واحلكومة 

ورمبا تكون فاحتة حلديث اكرب واكرث من تيارات �صيا�صية ام�صكت باجلملة وحولتها 

اىل مغناة �صيا�صية , وفر�صة لفتح ملفات طوتها كورونا , فاكرث من الف مواطن 

جرى وقف تعيينهم بعد ان ا�صتكملوا اجراءات التعيني ب�صبب اجلائحة واغلبهم فقد 

وظيفته يف القطاع اخلا�س وهوؤالء قنبلة موقوتة رمبا ت�صتنه�صها جملة الوزير .

للمساهمة في مواجهة فيروس كوفيد-19

مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق خدمة 
التعقيم في األردن 

 100 مليون دوالر من  تعرف على االكتشاف المذهل لحضارة المايا
»أسطورة كرة السلة« 

العنصرية لمواجهة 

 »تحدث عن الرحيل قبل ساعات«

 صدمة بعد وفاة إعالمي 
سعودي شاب

 »أجمل مدينة برتغالية« تحقق االكتفاء الذاتي من الكمامات

 االنباط-عمان

 اأع����ل����ن����ت جم����م����وع����ة ف����اي����ن ال�����ص��ح��ي��ة 

ال���ق���اب�������ص���ة, اإح������دى امل���ج���م���وع���ات ال����رائ����دة 

ع��امل��ي��اً يف جم��االل�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة و���ص��ن��اع��ة 

بق�صم  ال�����ص��ح��ي, مم��ث��ل��ة  ال�����ورق  م��ن��ت��ج��ات 

بتوفري  يعنى  الذي  املتكاملة,  للحلول  فاين 

م��ن��ت��ج��ات وخ����دم����ات امل��ج��م��وع��ة ال�����ص��ح��ي��ة 

ل��ل��ق��ط��اع امل���وؤ����ص�������ص���ي, ع����ن اإط�������الق خ��دم��ة 

ال��ت��ع��ق��ي��م��ال�����ص��ام��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة, وامل��وج��ه��ة 

ل��ت��ع��زي��ز ق���درة ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات على 

زيادة  من  وحجمها  عملها  طبيعة  اختالف 

ع���وام���ل ال�����ص��الم��ة واحل���م���اي���ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا, 

وب����ال����ت����ايل احل������د م�����ن ان���ت�������ص���ار ف���ريو����س 

نحو  على  اجلائحة  ومواجهة  كوفيد19- 

اأكرب واأكرث فعالية.

وت���ن���ط���وي خ���دم���ة ال��ت��ع��ق��ي��م ال�����ص��ام��ل��ة 

م�����ن ف����اي����ن ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ك����ب����رية ك���ون���ه���ا 

التعقيم  حلول  م��ن  وا���ص��ع��ًة  تقدممجموعًة 

للتعقيم  ك��ام��ل  ن��ظ��ام  ت��ع��ت��رب مب��ث��اب��ة  ال��ت��ي 

العايل والقائم على اأحدث التقنيات كتقنية 

الر�س, وتقنيةالتنظيف بالبخار )ال�صباب(, 

م�صاحات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  يف  ي�صهم  وال���ذي 

ال�صارة  وم�صادةللبكترييا  اآم��ن��ة  واأ���ص��ط��ح 

للح�صا�صية  امل�����ص��ب��ب��ة  وامل�����واد  وال��ف��ط��ري��ات 

كورونا,  فريو�س  ذلك  يف  مبا  والفريو�صات, 

اجلراثيم  انت�صار  منع  يف  دوره  ج��ان��ب  اإىل 

وتطورها.

ويف تعليق له على اإطالق خدمة التعقيم 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  قال  ال�صاملة, 

مايكل  جيم�س  ال��ق��اب�����ص��ة,  ال�صحية  ف��اي��ن 

التعقيم  خ��دم��ة  اإط����الق  “جاء  الف���ريت���ي: 

ال�����ص��ام��ل��ة يف خ��ط��وة ن��ع��ك�����س ع��ربه��ا دورن���ا 

ال��ري��ادي ك��ون��ن��ا جم��م��وع��ة ع��امل��ي��ة ف��اع��ل��ة يف 

���ص��ن��اع��ة ح��ل��ول ال��ت��ع��ق��ي��م, ك��م��ا جن�����ص��د من 

لتاأدية  م�صاعينا  الواقع  اأر���س  على  خاللها 

دورن������ا اال���ص��رتات��ي��ج��ي ال�����ذي ن�����ص��ع��ه على 

التي  واالأ�صواق  الدول  رفد  اأجل  عاتقنا من 

وحلول  وخ��دم��ات  مبنتجات  �صمنها  نعمل 

العامة, كما  ال�صحة  ت�صهم يف احلفاظ على 

م�صببات  م��ك��اف��ح��ة  يف  حم��وري��اً  دوراً  تلعب 

جلائحة  والت�صدي  ع��ام,  ب�صكل  االأم��را���س 

وت��اأت��ي  ال��ت��ح��دي��د.  وج���ه  ع��ل��ى  كوفيد19- 

ال���ت���ي ميكن  ال�����ص��ام��ل��ة -  ال��ت��ع��ق��ي��م  خ���دم���ة 

و�صفها باأنها ح�صيلة خربة طويلة, واخليار 

من  عملها  ا�صتاأنفت  التي  لل�صركات  االأمثل 

مقارها بعد فرتة طويلة من العمل عن ُبعد 

لتاأمني احلماية الالزمة ملوظفيها”.

وت��ت��م��ي��ز خ��دم��ة ال��ت��ع��ق��ي��م ال�����ص��ام��ل��ة من 

ف����اي����ن مب�����ا ت�����ص��ت��م��ل ع���ل���ي���ه م�����ن م��ع��اجل��ة 

من  ع��م��ل��ي��ات��اب��ت��داًء  ل��ع��دة  كاملةومت�صمنة 

لتقدمي  و�صواًل  اآم��ن,  ب�صكٍل  النفايات  اإدارة 

اإر�صادات ال�صالمة بعد انتهاء عملية التعقيم, 

يف  م��درب��ني  خ���رباء  ي��د  ع��ل��ى  جميعها  تنفذ 

معدات  بكامل  وجمهزين  التعقيم,  جم��ال 

ك��ال��ب��دالت  ال�صخ�صية  وال��وق��اي��ة  احل��م��اي��ة 

ال���واق���ي���ة, ب���االإ����ص���اف���ة ل���ل���ق���ف���ازات واأق���ن���ع���ة 

 «  Fine Guardجارد الوجه”فاين 

Livinguard ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 

بها  واملو�صى  اخ��رتاع  ب��راءة  على  احلا�صلة 

م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة اأري���زون���ا مب��وج��ب درا���ص��ة 

م�����ص��ت��ق��ل��ة اأج����ري����ت ع���ل���ى م�����دى ك��ف��اءت��ه��ا, 

 Livinguard وامل�صنعة من قبل �صركة 

بالتقنية  املجموعة  ت��زود  التي  ال�صوي�صرية 

مب��وج��ب ���ص��راك��ة ح�����ص��ري��ة ب��ني ال��ط��رف��ني, 

منتجات  ا�صتخدامهملمجموعة  عن  ف�صاًل 

املهمالت  و�صالت  التن�صيف  اأوراق  من  فاين 

تتطلبلم�صها. ال  بطريقة  التيت�صتخدم 

ه�����ذا وت���ع���د ج��م��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ع��ق��ي��م 

العديد  واإ�صادات من  حا�صلة على موافقات 

من اجلهات املحلية والدولية املعنية, مبا يف 

ذلك وكالة البيئة العاملية )EPA(, ف�صاًل 

ع��ن ك���ون ع��الم��ة ف��اي��ن ح��ائ��زة ع��ل��ى ج��ائ��زة 

من  �صنوات  لع�صر  املعّقمة  املنتجات  عالمة 

معهد �صحة االأ�صرة التابع جلمعية ال�صحة 

ال��ط��ب��ي��ة, وال���ت���ي ت�����ص��م يف ع�����ص��وي��ت��ه��ا اأه���م 

للرتويج  ال�صاعني  ال�صحة  وخ��رباء  اأط��ب��اء 

العائلية. ال�صحية  املمار�صات  الأف�صل 

ال�صحية  ف��اي��ن  جمموعة  اأن  اإىل  وي�صار 

كافة  خ��دم��ة  على  منها  وح��ر���ص��اً  القاب�صة, 

ال������دول ال���ت���ي ت��ع��م��ل ���ص��م��ن��ه��ا خ��ا���ص��ة ع��ل��ى 

اإطالقها  على  عملت  فقد  املنطقة,  م�صتوى 

ال�����ص��ع��ودي��ة  م���ن  ك���ل  يف  االأردن,  ج��ان��ب  اإىل 

واالأردن واالإمارات ويف مرحلة الحقة م�صر.

االنباط-وكاالت

ك��ت�����ص��ف ع���ل���م���اء ي�������ص���ت���خ���دم���ون ت��ق��ن��ي��ة 

واأق���دم  اأك���رب  اجل��و  م��ن  ب��ع��د  ع��ن  ا�صت�صعار 

اأقامته ح�صارة املايا القدمية  بناء معروف 

�صخمة  م�صتطيلة  من�صة  عن  عبارة  وه��و 

و800   1000 عامي  بني  بنيت  مرتفعة 

باملك�صيك. تابا�صكو  والية  يف  امليالد  قبل 

وق����������ال ب�����اح�����ث�����ون اإن����������ه ع����ل����ى خ����الف 

ل��ل��م��اي��ا مب���دن مثل  ال��ع��ال��ي��ة  االأه����رام����ات 

املك�صيك  يف  وبالينكي  جواتيماال  يف  تيكال 

عام   1500 بنحو  ذل��ك  بعد  اأقيمت  التي 

ف����اإن ال��ب��ن��اء امل��ك��ت�����ص��ف م��ب��ن��ي م���ن ال��ط��ني 

والرتاب ولي�س من احلجر وكان ي�صتخدم 

جماعية. طقو�س  الإقامة  غالبا 

 وال����ب����ن����اء ال�������ذي ع����رث ع���ل���ي���ه مب���وق���ع 

مع  احل����دود  ق���رب  فينك�س  اأج�����وادا  ا���ص��م��ه 

مرت   400 نحو  م�صاحته  تبلع  غواتيماال 

بني  وارتفاعه  طول  مرت  و1400  عر�س 

حجمه  وي���ف���وق  م����رتا.  و15  اأم���ت���ار   10

م�صر  يف  باجليزة  االأكرب  الهرم  االإجمايل 

 1500 بنحو  البناء  هذا  قبل  �صيد  الذي 

عام.

بالبناء  ت��وج��د  ال  اإن���ه  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 

رفيعة  مكانة  ذوي  اأفرادا  ت�صور  منحوتات 

مما يرجح اأن ح�صارة املايا يف تلك املرحلة 

ك��ان��ت اأك���رث م��ي��ال ل��ل��م�����ص��اواة, ومل ت��ع��رف 

التي  والرتاتبية  االجتماعي  التمييز  بعد 

امللوك. قمتها  يعتلي 

اإينوماتا من  تاكي�صي  االآثار  وقال عامل 

املن�صور  البحث  قاد  ال��ذي  اأريزونا  جامعة 

اأفقي  بناء  ”الأنه  العلمية  ني�صرت  بدورية 

مثل  �صيبدو  فوقه  م�صيت  ف��اإذا  ج��دا  كبري 

طبيعي“. اأر�صي  تكوين 

وليدار هو ا�صم خمت�صر لتقنية الر�صد 

ب��ال�����ص��وء, وه��ي تقنية  امل�����ص��اف��ات  وحت��دي��د 

النب�صي  الليزر  توظف  بعد  عن  ا�صت�صعار 

التحليق  اأخرى جمعت من خالل  وبيانات 

ثالثية  معلومات  لتكوين  م��ا  موقع  ف��وق 

ال�صطح. خ�صائ�س  �صكل  عن  االأبعاد 

االنباط-وكاالت

مايكل  االأمريكية,  ال�صلة  كرة  اأ�صطورة  تربع 

ج��وردان, مبئة مليون دوالر ملنظمات تكافح من 

يف  االجتماعية,  والعدالة  العرقية  امل�صاواة  اأجل 

اأن��ح��اء البالد  ظ��ل م��وج��ات اح��ت��ج��اج يف خمتلف 

االأ�صول  ذي  املواطن  بقتل  ال�صرطة  ت�صبب  على 

االأفريقية, جورج فلويد.

وقال مايكل ج��وردان, بطل ال��دوري 6 مرات 

يعتربه  ال��ذي  بولز,  �صيكاغو  مع  الت�صعينيات  يف 

ك��ث��ريون اأف�����ص��ل الع��ب يف ت��اري��خ ك��رة ال�صلة, يف 

براند”  “جوردان  التجارية  عالمته  اإن  ب��ي��ان, 

���ص��ت��وّزع امل��ب��ل��غ ع��ل��ى م���دى 10 ���ص��ن��وات ملنظمات 

“العن�صرية  مل���ع���اجل���ة  حم����اول����ة  يف  خم��ت��ل��ف��ة 

املتاأ�صلة”.

يف  توقيفه  بعد  ع��ام��ا   46 ع��ن  فلويد  وت���ويف 

ركبة  حت��ت  خمتنقاً  مينابولي�س,  يف  مايو   25
دقائق,   9 مل��دة  عنقه  على  �صغط  اأبي�س  �صرطي 

ومل ي�صتجب ال�صتغاثاته.

اإ���ص��ع��ال الغ�صب ال��ذي  واأع�����ادت وف���اة ف��ل��وي��د 

عنا�صر  ا�صتخدام  حيال  كثريون  به  �صعر  لطاملا 

اأ���ص��ول  م��ن  االأم��ريك��ي��ني  بحق  العنف  ال�صرطة 

ال  مدنية  ا�صطرابات  موجة  واأث����ارت  اأفريقية, 

مثيل لها يف الواليات املتحدة منذ اغتيال مارتن 

لوثر كينغ االبن عام 1968.

ال�صرطة  اأن  اأمريكية  اإع��الم  و�صائل  واأف���ادت 

خالل  �صخ�س  اآالف   10 من  يقرب  ما  اعتقلت 

ال��ت��ظ��اه��رات يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ب���الد االأي����ام 

االأخرية.

بالعدالة  املطالبة  امل�����ص��ريات  رق��ع��ة  وات�صعت 

جلميع االأعراق لت�صل اإىل دول اأخرى يف العامل.

االأرب��ع��ة,  ال�صرطة  عنا�صر  م��ن  ثالثة  ومثل 

الذين اأوقفوا فلويد بتهمة ا�صتخدام ورقة نقدية 

مزورة, اأمام املحكمة للمرة االأوىل بتهم التواطوؤ 

يف موته. ومت حتديد كفالة بقيمة مليون دوالر 

لكل منهم.

الذي  �صوفني,  ديريك  الرابع,  ال�صرطي  واأما 

تهمة  اإل��ي��ه  ف��ُوّج��ه��ت  االأر�����س,  بتثبيته على  ق��ام 

اأمام القا�صي  بالقتل من الدرجة الثانية, ومثل 

االأ�صبوع املا�صي.

االنباط-وكاالت

تويف االإعالمي ال�صعوي ال�صاب, علي حكمي, 

ج��ازان,  مبنطقة  االأح��م��ر  البحر  مياه  يف  غرقا 

مما �صبب �صدمة كبرية لدى معجبيه وحمبيه.

لقي  ال���راح���ل  اأن  اأ���ص��دق��ائ��ه  بع�س  وك�����ص��ف 

م�صرعه م�صاء اجلمعة غرقاً يف �صاطئ جزيرة 

املرجان يف جازان اأثناء ممار�صته ال�صباحة, دون 

ب�صاأن  التفا�صيل  الك�صف عن مزيد من  اأن يتم 

احلادث.

 وبح�صب �صحيفة “عاجل” ال�صعودية, كتب 

“�صرنحل يوما دون  حكمي يف اآخر م�صاركة له 

وداع, �صنرتك خلفنا كل ما نريد وما ال نريد, 

ذلك هو الرحيل البعيد, لذا اللهم ارزقنا ح�صن 

لنا  يدعو  واأرزقنا مبن  الرحيل  وح�صن  احلياة 

بعد املوت”.

وق�����ال االإع����الم����ي زي�����اد ال�������ص���ه���ري: “قبل 

اأق���ل م��ن ٣ ���ص��اع��ات ك���ان ي�����ص��ور ���ص��ن��اب و�صعيد 

باالأمطار, واالأن هو يف ذمة اهلل! احلياة ق�صرية 

جدا جدا جدا. اهلل يغفر لك ويرحمك”.

واع���ت���اد االإع���الم���ي ال���راح���ل اأن ي��ع��رف عن 

علي  ب�”اأخوكم  تويرت  على  ح�صابه  عرب  نف�صه 

اإعالمي ومقدم برامج,�صاعر, كاتب   ... حكمي 

���ص��ح��ف��ي, م��دي��ر ع��الق��ات ع��ام��ة ل��ع��دة ج��ه��ات, 

ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة احل�����وار االع���الم���ي ل��ع��ام 

وف��ع��ال��ي��ات,  منا�صبات  ع���دة  يف  م�����ص��ارك   ,٢٠١٨

ع�صو يف اك���رث م��ن ج��ه��ة ت��ط��وع��ي��ه, االأه����داف 

كبرية والقادم اأجمل”.

االنباط-وكاالت

ال�صحية  ال��وق��اي��ة  ب��ه منتجات  ب��ات��ت  يف وق��ت 

مدينة  ق���ررت  �صحيحة,  واأح��ي��ان��ا  ثمينة,  �صلعا 

���ص��اح��ل��ي��ة ق����رب ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ربت��غ��ال��ي��ة حتقيق 

الكمامات. الذاتي” من  “االكتفاء 
ك��ا���ص��ك��اي�����س, وه����ي منتجع  م��دي��ن��ة  وب�������داأت 

ك��م��ام��ات واق��ي��ة  اإن��ت��اج  ق���رب ل�صبونة,  ل��الأث��ري��اء 

امل�صتجد,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ملكافحة  ب��ه��ا  خ��ا���ص��ة 

بهدف تلبية حاجة �صكانها البالغ عددهم حواىل 

ن�صمة األف   214
وق���ال رئي�س امل��دي��ن��ة ك��ارل��و���س ك��اري��را���س, اإن 

على  ق���ادرة  تكون  اأن  يف  ت��اأم��ل  املحلية  ال�صلطات 

�صمان “حماية مواطنيها على االأمد الطويل”.

وق����د ا����ص���رتت ال��ب��ل��دي��ة اآل���ت���ني م���ن ال�����ص��ني 

لت�صنيع حواىل 5 ماليني كمامة.

جمموعات  يف  �صتباع  التي  االأقنعة  املدينة التي تو�صف باأنها “اأجمل من 4 اأقنعة يف مقابل يورو واحد, لدى اأكرث من و�صتتوافر  400 موزع يف 

مدينة” يف الربتغال.

واأو�صح رئي�س البلدية: “بالن�صبة اإىل ال�صكان 

االأك����رث ف��ق��را ���ص��ت��ك��ون ه���ذه االأق��ن��ع��ة جمانية”, 

اأي�صا مل�صتخدمي  “�صتكون جمانية  اأنها  مو�صحا 

القناع  و�صع  اأ�صبح  حيث  العام”,  النقل  و�صائل 

اإلزاميا.

م��ب��ادرة  �صابق  وق��ت  يف  البلدية  اأط��ل��ق��ت  وق��د 

تقدمي  يف  تتمثل  الربتغال  يف  نوعها  من  فريدة 

جلميع   ”19 ل�”كوفيد  جم��ان��ي��ة  اخ���ت���ب���ارات 

�صكانها.

وتعتمد مدينة كا�صكاي�س التي ت�صكل ال�صياحة 

ع��م��وده��ا ال��ف��ق��ري, ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��ادة ث��ق��ة ال�����ص��ي��اح 

االأجانب من اأجل اإنعا�س اقت�صاد املنطقة.

و�صجلت الربتغال التي مل تت�صرر ب�صدة من 

الوباء مثل الدول االأوروبية االأخرى, حواىل 34 

و1465  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�صابة  األ��ف 

وفاة, وفقا الأحدث االأرقام الر�صمية.


