
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

التربية تعمم الستخدام بصمة 
العين والعدل تعلق العمل بالبصمة

ابو السعود: االحتالل اإلسرائيلي 
تسبب بتعثر »ناقل البحرين«

المياه: ال رفع ألسعار المياه للعامين الحالي والمقبل

االنباط-عمان 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  ع��م��م��ت 

ع��ل��ى م��وظ��ف��ي��ه��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ب�����ص��م��ة 

الورقي  ال���دوام  �صجل  اأو  فقط،  بالعني 

اح���رازي  ك��اإج��راء  وال��غ��ي��اب،  للح�صور 

مالم�صة  يف  امل��وظ��ف��ني  لت�صارك  جتنبا 

رت  قرَّ الب�صمة.من جانبها  �صطح جهاز 

وزارة العدل، تعليق العمل موؤقًتا بنظام 

احل�صور  لإثبات  الإلكرونية؛  الب�صمة 

واملغادرة يف مركز الوزارة وجميع حماكم 

�صحايف  بيان  يف  ال���وزارة  اململكة.وقالت 

اح���رازًي���ا  ج���اء  التعليق  ه���ذا  اإنَّ  ام�����س 

مبينة  املوظفني،  �صالمة  على  ا  وحر�صً

اعتباًرا  �صيبداأ  بالنظام  العمل  وق��ف  اأنَّ 

من يوم الأحد املقبل وحتى اإ�صعار اآخر.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - عمان 

ق����ال وزي�����ر امل���ي���اه وال������ري رائ�����د اأب���و 

ال�صعود، اإن احلكومة ل تنوي رفع اأ�صعار 

امل��ي��اه خ���الل ال��ع��ام��ني احل���ايل وامل��ق��ب��ل، 

رغم ارتفاع الكلفة.

ت�صريحات �صحفية  ال��وزي��ر يف  واأك��د 

ام���������س، ان ال���������وزارة ت��ن��ف��ذ م�����ص��روع��ات 

ل��ت��دب��ر م�����وارد اإ����ص���اف���ي���ة، خ��ا���ص��ة بعد 

تعرث  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف  الح��ت��الل  ت�صبب 

»ناقل البحرين«، حمذرا من واقع مقلق 

على  ال�صراعات  ظل  يف  العربية  للمياه 

امل�صادر.

م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، اأك����د اب����و ال�����ص��ع��ود 

ال��وزارة  لقيادات  اجتماعا  تروؤ�صه  خالل 

�صرورة �صرعة اتخاذ الجراءات الالزمة 

ال�صهر  نهاية  ال�صيف قبل  لإق��رار خطة 

باإي�صال  اللتزام  تت�صمن  التي  احل��ايل، 

بكميات  للمناطق  امل��ح��دد  بوقتها  امل��ي��اه 

ك���اف���ي���ة، وال���ت���ع���ام���ل الي���ج���اب���ي واجل����اد 

م��ع امل��الح��ظ��ات ال����واردة م��ن امل��واط��ن��ني، 

ال�صلبيات  وت���اليف  الج�����راءات  وتي�صر 

ال�صابقة،  الع���وام  ب��رام��ج  �صهدتها  التي 

وال�����ص����راع ب��ت��ج��ه��ي��ز امل�����ص��ادر اجل��دي��دة 

وو�صع اخلطط الالزمة للتعامل الفاعل 

الكوادر  ا�صتجابة  مع اي ط��ارئ، و�صرعة 

وا�صاف،  املناطق.  جميع  يف  للمواطنني 

ان اجل��م��ي��ع م��ط��ال��ب ب�����ص��م��ان و���ص��ول 

وحت�صني  بعدالة  م�صرك  كل  اىل  املياه 

خدمات ال�صيانة والت�صغيل.

م��ن ج��ان��ب��ه، اف����اد ام���ني ع���ام ال����وزارة 

امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ���ص��ب��ح، ان م��ن��اط��ق ع��دة 

�صت�صهد حت�صنا .
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تعطيل المدارس والجامعات مرهون بتطورات »الكورونا«

االنباط - وكاالت

جملته  ب����ع����د«...  ب��ال��ف��رح��ة  اأ���ص��ع��ر  »ل 

ان��ت��زاع��ه حريته  ب��ع��د  ق��ال��ه��ا  ال��ت��ي  الأوىل 

١٥ ع���ام���اً  ب���ع���د  ����ص���ج���ون الح����ت����الل  م����ن 

خاطفاً  امل���وت  خ��الل��ه  ت�صلل  اع��ت��ق��ال  م��ن 

�صاجداً  قربها.  اإىل  زائ��راً  ليعود  والدته، 

عليه، قبل اأن يرمتي قربه ع�صى اأن ي�صعر 

اأن  اعتقاله  �صنوات  يف  دوماً  �صعى  بح�صن 

اإليه، فعاد، ومل يجده. يعود 

ذات امل�صهد يتكرر جمدداً، م�صهد يج�صد 

ان��ت��زاع��ه  ب��ع��د  ل��الأ���ص��ر  الأوىل  ال��وج��ه��ة 

حريته، اإىل املقابر، باحثاً عن قرب والدة، 

يودعها  مل  اأمل��ه��ا،  حلظة  بجانبها  يكن  مل 

ال����وداع الأخ����ر. ف��ق��د ط��رق��ات اأ���ص��اب��ع��ه��ا 

هم�صاتها  ت��ع��د  مل  ال���زي���ارة،  ن���اف���ذة  ع��ل��ى 

ت�صله عرب �صماعة تلك النافذة، ومل يعد 

يرى دموع فرحتها كما كل زيارة.

ي��ق��ف ���ص��ح��ادة ع��ل��ي ح��ام��د )36 ع��ام��اً( 

ع��ل��ى م�������ص���ارف ب��ل��دت��ه ����ص���ل���واد ����ص���رق رام 

ربته  كما  منت�صراً  حريته،  منتزعاً  اهلل، 

والدته واأرادته دوماً، خاطباً باجلماهر: 

اأن  دوم���اً  اأرادوا  ح��ي��ث  انطلقنا  ه��ن��ا  »م��ن 

ن�صراً«.  فاأبدلناه  ك�صراً  اأرادوه  يك�صرونا.. 

اأن ن�صره ورفاقه الأ�صرى هو  اإىل  م�صراً 

. الطوال  ال�صنني  �صمودهم 
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بعد 15 عامًا من االعتقال.. شحادة: أرادوا كسرنا فانتصرنا

الرزاز يترأس اجتماعا خصص لمناقشة آثار كورونا على االقتصاد
  االنباط - عمان 

اجتماعه  الق��ت�����ص��ادي  ال��ف��ري��ق  خ�ص�س    

ال���وزراء  رئي�س  برئا�صة  ام�����س  ع��ق��ده  ال���ذي 

املتوقعة  الآثار  ملناق�صة  الرزاز  الدكتور عمر 

القت�صاد  على  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���س 

الردين وعدد من القطاعات القت�صادية .

ال�صيا�صات  الق��ت�����ص��ادي  ال��ف��ري��ق  ون��اق�����س 

والجراءات الواجب اتخاذها حلماية ودعم 

تتاأثر  ان  امل��ت��وق��ع  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

نتيجة لتداعيات هذا املر�س .

�صحفي  ت�صريح  يف  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال 

ب�صكل  تعمل  احلكومة  اإن  الج��ت��م��اع،  عقب 

ح��ث��ي��ث وم�����ص��ت��م��ر ع���ل���ى الم�������ور امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ت�صع  وهي  منه  والوقاية  والعدوى  باملر�س 

املتعلقة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ب����اأول  اول   امل��واط��ن��ني 

على  يعمل  فريق  »وهناك  �صفافية  وبكل  به 

الرزاز  امللف«. ولفت  ال�صاعة على هذا  مدار 

ال��ذي  القت�صادي  الفريق  اجتماع   اأن  اإىل 

�صم جميع الوزارات املعنية والبنك املركزي 

الردين، جاء يف �صياق الركيز على اجلانب 

املر�س  ه��ذا  ل��ت��داع��ي��ات  نتيجة  الق��ت�����ص��ادي 

على الردن وجميع دول العامل من الناحية 

الق��ت�����ص��ادي��ة. وق���ال رئي�س ال����وزراء »ب��داأن��ا 

اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم ب��و���ص��ع ت�����ص��ور متكامل 

لإجراءاتنا املحلية بهذا ال�صدد«،.
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االنباط - عمان

الر�صمي  الناطق  الإع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  اأّك��د 

با�صم احلكومة اأجمد الع�صايلة، اأّن ل تعطيل للدرا�صة 

املقبل  الأ�صبوع  �صرناقب  لكننا  واملدار�س،  اجلامعات  يف 

اإن  وق��ال  ك��ورون��ا.  اأزم���ة  ت��ط��ورات  �صوء  على  و�صنحدد 

ال���وزراء  جمل�س  �صيتخذها  وتو�صيات  خ��ط��وات  هناك 

الأ�صبوع املقبل لدعم وتن�صيط القت�صاد.

واأ����ص���اف خ���الل م��وؤمت��ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د ب����دار رئ��ا���ص��ة 

حتفيزية  خطوات  �صتتخذ  احلكومة  اإن  ام�س،  ال��وزراء 

الأ�صبوع املقبل لتخفيف تداعيات على قطاع ال�صياحة.

قرار  ا�صتثنى  ال��وزراء  جمل�س  اأن  الع�صايلة  واأ�صاف 

تعطيل اجلامعات واملدار�س من تو�صيات جلنة الأوبئة، 

و�صيتم اتخاذ مثل هذا الجراء يف حال انت�صر املر�س.

وب�صاأن التعلم اللكروين قال الع�صايلة اإن احلكومة 

عليها  الأردين  املنهاج  لو�صع  تلفزيون  حمطات  وفرت 

الدرا�صة  اأن  واأك��د  بعد،  التعليم عن  اإق��رار  بحال جرى 

عن بعد �صتكون »جمانية«. واأ�صار اإىل درا�صة اإغالق كل 

جتمع مثل ال�صينما اأو املطاعم او دور العبادة.
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اجلمعة  18 رجب  1441 هـ  - املوافق    13   اآذار   2020 م - العدد  5321  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

مشتركة االعيان تقر مشروع قانون 
معدل لسلطة إقليم البترا

المنخفض يتواصل.. أمطار رعدية 
غزيرة ورياح محملة بالغبار 

االختبار التحصيلي التجريبي لفقرات 
بنك االسئلة للتوجيهي االثنين 

األردن العاشر عربيًا بالتمثيل 
النسائي الوزاري والبرلماني

االنباط - عمان 

  اح��ت��ل الأردن امل��رك��ز ال��ع��ا���ص��ر ع��رب��ي��اً و 

جمال  يف   20١9 ع��ام  نهاية  م��ع  عاملياً   ١27

يف  ج���اء  ك��م��ا  ال������وزاري،  الن�صائي  التمثيل 

املركز ١0 عربياً و ١34 عاملياً بن�صبة التمثيل 

الأرق��ام  هذه  الربملاين.ومبقارنة  الن�صائي 

مع اأرقام العام 20١8، فاإن الأردن يف التمثيل 

الربملاين يكون تقدم مركزين على امل�صتوى 

ال��ع��رب��ي، وت��راج��ع م��رك��زي��ن ع��امل��ي��اً، وعلى 

ال������وزراي ف����اإن الأردن  م�����ص��ت��وى ال��ت��م��ث��ي��ل 

تراجع 6 مراكز على امل�صتوى العربي، و 32 

مركزاً على امل�صتوى العاملي، وفق بيان �صادر 

عن جمعية معهد ت�صامن الن�صاء الأردين 

»ت�صامن« ام�س. واأ�صار البيان، اإىل اأن هذه 

الأرقام جاءت يف خارطة امل�صاركة ال�صيا�صية 

للن�صاء يف العامل لعام 2020 التي اأ�صدرها 

كل من هيئة منظمة الأمم املتحدة.
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االنباط - عمان 

اق�����رت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ص��رك��ة )ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الأع��ي��ان  جمل�س  يف  وال����راث(  وال�صياحة 

ام�س م�صروع قانون معدل لقانون �صلطة 

اإقليم البرا التنموي ال�صياحي ل�صنة 20١9، 

كما ورد من جمل�س النواب.

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة امل�صركة 

التي تراأ�صها رئي�س اللجنة القانونية العني 

الدكتور كمال نا�صر برهم، بح�صور رئي�س 

العني  ب��رئ��ا���ص��ة  وال�����راث  ال�صياحة  جل��ن��ة 

غازي ابو ح�صان، وح�صور وزيرة ال�صياحة 

والث�������ار جم���د ���ص��وي��ك��ة ورئ���ي�������س جمل�س 

ال���ب���را �صليمان  اإق��ل��ي��م  ���ص��ل��ط��ة  م��ف��و���ص��ي 

الفرجات ومدير ع��ام دائ��رة الث��ار العامة 

يزيد عليان. واو�صت اللجنة املجل�س برفع 

قانون  تعديل  تت�صمن  للحكومة  تو�صية 

اإقليم  �صلطة  تعاقدت  ح��ال  يف  ال�صتثمار 

البرا مع اأي م�صتثمر على اقامة م�صروع 

على ارا�صي �صلطة اإقليم البرا التنموي.
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االنباط - عمان 

ملمو�س  انخفا�س  اجلمعة  اليوم  يطراأ 

على درجات احلرارة، وتبقى الأجواء باردة 

وم��اط��رة يف معظم مناطق  ن�صبيا وغائمة 

اململكة، مع غزارة يف الهطول اأحيانا خالل 

�صاعات ال�صباح الباكر يف بع�س املناطق.

وبح�صب دائ��رة الأر���ص��اد اجلوية ت�صعف 

فر�صة الهطول اأثناء النهار لتعود الجواء 

اأثناء امل�صاء والليل ماطرة يف معظم املناطق، 

وتكون الهطولت غزيرة اأحياناً وي�صحبها 

الرعد وت�صاقط الربد يف بع�س املناطق، مما 

يوؤدي اإىل ت�صكل ال�صيول يف الأودية واملناطق 

املنخف�صة مبا فيها مدينة العقبة، وتكون 

ال�صرعة  ن�صطة  غ��رب��ي��ة  ج��ن��وب��ي��ة  ال���ري���اح 

يرافقها هبات قوية على فرات تثر الغبار 

خا�صة يف املناطق التي ل ت�صهد هطولت.

ب����دوره، او���ص��ح م��وق��ع طق�س ال��ع��رب، ان 

)امل�صنف  العميق  املنخف�س اجل��وي  مركز 

م��ن ال��درج��ة ال��راب��ع��ة على مقيا�س طق�س 

بني  ما  لُي�صبح  تدريجياً  يتحرك  العرب( 

تتحرك  ل���ذا  وم�����ص��ر،  فل�صطني  ���ص��واح��ل 

ال�����ص��ح��ب ال��رع��دي��ة امل���اط���رة ���ص��ري��ع��اً نحو 

ال�صرق، وتندفع نحو اململكة تدريجياً رياٌح 

بالغبار  حُم��م��ل��ة  ن�صطة  غ��رب��ي��ة  ج��ن��وب��ي��ة 

امل�صرية خا�صة على  الأرا���ص��ي  القادم من 

املناطق اجلنوبية.

مناطق  يف  رعدية  اأمطار  هطول  وتوقع 

ُمتلفة خالل فجر اليوم وال�صباح الباكر 

ال�صرقية.  ال��ب��ادي��ة  م��ن��اط��ق  ف���وق  خ��ا���ص��ة 

وي��ت��ح��ول الطق�س ن��ه��ارا ملغرب م��ع ت��راُج��ع 

الُهطولت املطرية، فيما تهب رياح جنوبية 

ن�صطة اإىل قوية مثرة للغبار، وتعمل على 

ا���ص��ط��راب البحر وارت��ف��اع الأم����واج ب�صكل 

كبر يف خليج العقبة.

وي��ت��وق��ع جت���دد الأم���ط���ار ت��دري��ج��ي��اً مع 

يف  والليل  وامل�����ص��اء  الُظهر  بعد  م��ا  �صاعات 

اأجزاء وا�صعة من اململكة، مع ا�صتمرار هبوب 

رياح جنوبية مثرة للغبار. 

ويطراأ انخفا�س اآخر على درجات احلرارة 

غدا، وت�صبح الأجواء باردة ن�صبيا يف اأغلب 

املناطق، وغائمة جزئيا اإىل غائمة اأحياناً، 

وتهطل زخات من املطر على فرات.

وم����ن امل���ت���وق���ع خ����الل ����ص���اع���ات ال�����ص��ب��اح 

اأحيانا  غزيرة  الهطولت  تكون  اأن  الباكر 

ت�صكل  اإىل  ي����وؤدي  امل��ن��اط��ق، مم��ا  بع�س  يف 

ال�صيول يف الأودية واملناطق املنخف�صة مبا 

فيها العقبة، والرياح �صمالية غربية ن�صطة 

ال�����ص��رع��ة ت��ث��ر ال��غ��ب��ار يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ل 

ت�صهد هطولت مطرية، ومع �صاعات الليل 

ت�صعف فر�صة هطول املطر تدريجيا.

بالكتلة  امل��م��ل��ك��ة  ت���اأث���ر  ي�صتمر  ح���ني  يف 

للمنخف�س  امل���راف���ق���ة  ال����ب����اردة  ال��ه��وائ��ي��ة 

ب��اردا  الطق�س  ال�صبت ويبقى  غ��دا  اجل��وي 

اأم��ط��ار على ف��رات مع  وغائم مع ُهطول 

هبوب رياح ن�صطة.

االنباط - عمان 

اج���راء  والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة  ق���ررت 

الختبار التح�صيلي التجريبي لفقرات بنك 

ع�صر«التوجيهي«  ال��ث��اين  لل�صف  ال�صئلة 

للفروع الكادميية واملهنية ال�صاعة العا�صرة 

م���ن ���ص��ب��اح ي����وم الث���ن���ني امل��ق��ب��ل ١6 اذار 

وي�صتمر ملدة �صاعتني.

والتعليم  الربية  ع��ام وزارة  ام��ني  واك��د 

ل���ل�������ص���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ال���دك���ت���ور ن����واف 

الربية  مل��دي��ري��ات  تعميم  يف  ال��ع��ج��ارم��ة، 

والتعليم، اأهمية اعالم طلبة ال�صف الثاين 

ع�صر« التوجيهي«.

التفا�صيل �ص »3«

 براءة اختراع لمشروع معالجة المياه العادمة بمحطات غسيل السيارات

 حمادة يدعو لتشكيل لجنة طوارىء لقطاع المواد الغذائية
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