
 وزير األوقاف يدعو للمحافظة على الجهود التي بذلت لمواجهة جائحة كورونا

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الرزاز: الحكومة تضع في 
اولوياتها دعم الفئات 

المتضررة من جائحة كورونا

 16 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و4 حاالت شفاء

االنباط-عمان

�أكد رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز �أن 

جاللة  من  مبا�شرة  وبتوجيهات  احلكومة، 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، ت�����ش��ع يف م��ق��دم��ة 

اأول��وي��ات��ه��ا خ���الل امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة تقدمي 

الدعم للفئات املت�شررة من تداعيات جائحة 

كورونا.

واأ�شار الرزاز اإىل اأنه، ويف اإطار اإيجاد حلول 

ل��ل��ت��داع��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��ذه اجل��ائ��ح��ة، 

 586 لنحو  وامل�����ش��اع��دة  ال��ع��ون  ت��ق��دمي  مت 

5ر2 مليون  اأو ما يعادل ح��وايل  اأ�شرة  األ��ف 

م���واط���ن، م���ن خ����الل ���ش��ن��دوق ه��م��ة وط��ن 

الزكاة  و�شندوق  الوطنية  املعونة  و�شندوق 

والت�شهيالت  االجتماعي  ال�شمان  وب��رام��ج 

التي قدمها البنك املركزي االأردين لتمكني 

ال���ع���دي���د م���ن ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى دف����ع روات����ب 

موظفيها.

ال�������وزراء خ����الل مقابلة  رئ��ي�����س  وع���ر����س 

متلفزة اأجراها معه مدير عام وكالة االنباء 

حجازين،  فايق  الزميل  ب���را(،   ( االأردن��ي��ة 

اأم�س اخلمي�س، جملة االجراءات التي قامت 

ابتداء  اجل��ائ��ح��ة،  ب��داي��ة  منذ  احلكومة  بها 

االأ�شابيع  خ��الل  ال�شريعة  اال�شتجابة  م��ن 

ع��ر  امل����ر�����س  ان���ت�������ش���ار  م����ن  ل��ل��ح��د  االأوىل 

واجتماعية،  واقت�شادية  �شحية  اج����راءات 

وو�شوال  والتكافل  التكيف  مبرحلة  م��رورا 

اىل م��رح��ل��ة ال���ت���ع���ايف وامل���ن���ع���ة ال���ت���ي ب����داأت 

احلكومة بالعمل عليها.

ت��ق��دي��رات  اأن  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 

ال��ب��ن��ك ال�����دويل و����ش���ن���دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 

بحدوث انكما�س اقت�شادي يف االأردن يراوح 

ي�شتوجب  م���ا  ب��امل��ئ��ة،  7ر3  اىل  4ر3  ب���ن 

اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ال��ع��دي��د م��ن االأم�����ور اأول��ه��ا 

واالأفراد  االأ�شر  التكافل حتى نحمي  اأنظمة 

االأ�شعف يف املجتمع .

واأك����د اأن����ه، ورغ���م ال���ظ���روف وال��ت��داع��ي��ات 

فر�شا ميكن  هناك  اأن  اإال  ال�شعبة لالزمة، 

لالأردن ا�شتثمارها، ال�شيما يف قطاع االأدوية 

والت�شنيع  وال��زراع��ة  الطبية  وامل�شتلزمات 

ق���ط���اع���ات واع������دة يف جم��ال  ال���غ���ذائ���ي ويف 

املعلومات  وتكنولوجيا  الرقمي  االقت�شاد 

�شبابنا يف تقدمي اخلدمات  فيه  يبدع  الذي 

االإج��راءات  ب�شان  �شوؤال  على  وردا  بعد.  عن 

الغور  اأرا�س يف  ل�شم  االأحادية  االإ�شرائيلية 

نهر  م���ن  ال���غ���رب���ي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  االأردين 

االأردن.
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 مفتي المملكة : اليوم المتمم لشهر
 رمضان المبارك

 بدء تنفيذ المرحلة األولى إلخالء الطلبة 
المحجور عليهم صحيا بالبحر الميت

االنباط-عمان

  

اأعلن مفتي عام اململكة ال�شيخ عبد الكرمي 

املتمم ل�شهر  ال�شبت، هو  اليوم  اأن  اخل�شاونة 

رم�����ش��ان امل���ب���ارك وع��ل��ي��ه ف����اإن غ����داً االأح�����د ، 

اأي���ام عيد  اأي���ار، ه��و اأول  امل��واف��ق 24 م��ن �شهر 

���ش��م��اح��ت��ه مبنا�شبة  ال�����ش��ع��ي��د. وه���ن���اأ  ال��ف��ط��ر 

اجلاللة  �شاحب  ال�شعيد  الفطر  عيد  حلول 

عميد اآل البيت االأطهار امللك عبد اهلل الثاين، 

وويل عهده االأمني االأمري احل�شني، واالأ�شرة 

يحفظ  اأن  اهلل  ���ش��ائ��ال  ال��ك��رمي��ة،  الها�شمية 

جاللته وان ميتعه مبوفور ال�شحة والعافية 

وان مي���ده ب��ع��ون��ه وق��وت��ه اإن���ه ع��ل��ى ك��ل �شيء 

االأردن  اهلل  يحفظ  اأن  �شماحته  ودع��ا  قدير. 

و�شعبا  وحكومة  قيادة  املبارك  الطيب  البلد 

وان يحفظ اجلي�س امل�شطفوي.
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االنباط-عمان

  

االأردن��ي��ة - اجلي�س  امل�شلحة  ال��ق��وات  ب���داأت 

ال��ع��رب��ي ام�����س اجل��م��ع��ة، امل��رح��ل��ة االأوىل من 

خ��ط��ة اإخ�����الء االأ���ش��خ��ا���س امل��ح��ج��ور عليهم 

�شحياً يف االماكن املخ�ش�شة يف البحر امليت، 

من  �شخ�شاَ   )564( االإخ���الء  عملية  و�شملت 

اأ�شل )2790( �شخ�شاً بعد انتهاء فرة احلجر 

االإلزامي لهم التي امتدت )17( يوماً.

مع  بالتن�شيق  االإخ����الء  خ��ط��ة  تنفيذ  ومت 

لالأمن  الوطني  املركز  يف  االأزم��ة  اإدارة  خلية 

واإدارة االأزمات وجميع اجلهات ذات العالقة، 

الوحيد  العمل  م�شار  اخلطة  ه��ذه  و�شتكون 

امل��ح��ج��ور  الإخ����الء  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  امل��ع��ت��م��د 

ع��ل��ي��ه��م يف االم�����اك�����ن امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ح��ج��ر 

ال�شحي. 
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انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 

واضح و ملموس على الحرارة ً

االنباط-عمان

م��ن��خ��ف�����س ج������وي ي��ت��م��رك��ز 

�شمال �شوريا ومرافق مع كتلة 

تت�شبب  ن�����ش��ب��ي��اً  ب����اردة  ه��وائ��ي��ة 

ب��امل��زي��د م���ن االن��خ��ف��ا���س على 

درجات احلرارة

- زخ�������ات م����ن االأم������ط������ار يف 

اأجزاء من �شمال وو�شط اململكة

- هبوب رياح ن�شطة اىل قوية 

�ل�سرعة

عوا�شف  ت�شكل  م��ن  تنبيه   -

رملية يف املناطق ال�شحراوية

االنباط - عمان 

 

تبادل جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخوه �شمو ال�شيخ �شباح االأحمد 

اجلابر ال�شباح، اأمري دولة الكويت ال�شقيقة، خالل ات�شال هاتفي ام�س 

اجلمعة، التهاين مبنا�شبة قرب حلول عيد الفطر ال�شعيد.

وتناول االت�شال العالقات املتينة التي تربط بني البلدين وال�شعبني 

فريو�س  مواجهة  �شبل  ذل��ك  يف  مب��ا  املنطقة  وم�شتجدات  ال�شقيقني، 

اأخ��ي��ه  ك��ورون��ا امل�شتجد.كما ت��ب��ادل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ع 

الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي، رئي�س جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة.

التفا�صيل �ص »2«

ال�شبت  30 رم�ضان  1441 هـ  - املوافق    23  اأيار   2020 م - العدد  5343  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

يتبادل  الملك 
ال��ت��ه��ان��ي 
س��بة  بمن��ا
ق��رب ح�لول 
عيد الفطر مع 
الحكام العرب

ملكية بتوجيهات 
العيسوي يتواصل مع مقابلة ووالد 
الشهيد العودات لمتابعة أوضاعهما

 األردن: انخفاض أعداد المخالفين بعد 
5 أوامر دفاع طالت نحو 16 ألف شخص 

و10 آالف مركبة خالل 60 يوًما

االنباط-عمان

 ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين، ت��وا���ش��ل رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

ال��ه��ا���ش��م��ي ي��و���ش��ف ح�����ش��ن ال��ع��ي�����ش��وي مع 

ووال��د  مقابلة،  حم��م��ود  املتقاعد  ال��وك��ي��ل 

اأحوالهما  ملتابعة  ال��ع��ودات،  قي�س  ال�شهيد 

ال�شحية واملعي�شية.

وكان جاللة امللك اطماأن عر ات�شالني 

هاتفيني، ام�س اجلمعة، على �شحة الوكيل 

املتقاعد مقابلة، اأحد مدربيه ال�شابقني يف 

القوات اخلا�شة، والذي يعاين من مر�س 

بال�شهيد  ال��ع��زاء  ق���دم  مثلما  ال�����ش��رط��ان، 

قي�س العودات، من مرتبات الدفاع املدين، 

والذي ق�شى اأثناء اأداء الواجب.

واأب����ل����غ ال��ع��ي�����ش��وي خ����الل ت��وا���ش��ل��ه مع 

ال��وك��ي��ل امل��ت��ق��اع��د م��ق��اب��ل��ة اأن����ه مت ار���ش��ال 

التقارير الطبية املتعلقة باحلالة املر�شية 

لبيان  اخل����ارج  يف  امل�شت�شفيات  م��ن  ل��ع��دد 

الراأي الطبي.

ت��وا���ش��ل��ه مع  العي�شوي خ���الل  اأك���د  ك��م��ا 

امللكي  الديوان  باأن  العودات،  ال�شهيد  والد 

الها�شمي �شيتابع اأحوال اأ�شرة ال�شهيد..
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االنباط-وكاالت

امل�شتجد  كورنا  فريو�س  جائحة  توا�شل 

االن��ت�����ش��ار يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، مع 

ا�شتعداد ع��دد م��ن احل��ك��وم��ات الإع���ادة فتح 

االقت�شادات.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي اأب������رز ال���ت���ط���ورات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بفريو�س كورونا عربيا ودوليا، االأحد:

 955 ت�شجيل  الكويتية:  ال�شحة   -  وزارة 

وفيات  و9  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة 

و �شفاء 310.

لالإ�شابات  معدل  اأع��ل��ى  ت�شجل  الهند   -

بفريو�س كورونا خالل يوم واحد باأكرث من 

6 اآالف حالة جديدة.

- ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ق��رر ف��ر���س ح��ج��ر �شحي 

امل�شافرين القادمني من  14 يوما على  ملدة 

اخلارج.

االأمريكية:  هوبكنز”  “جونز  جامعة   -

1255 وف���اة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف ال��والي��ات 

املتحدة خالل 24 �شاعة.

فتح  اإع���ادة  التون�شية  ال�شلطات  ق��ررت   -

واملطاعم  وامل��ق��اه��ي  ال��ع��ب��ادة  ودور  امل�شاجد 

والفنادق يف الرابع من يونيو املقبل.

املعتقد  م��ن  اإن���ه  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق��ال��ت   -

حيث  ال��ي��م��ن  اأن��ح��اء  يف  ينت�شر  ك��ورون��ا  اأن 

بها  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  “�نهار”نظام 
“فعليا«.

اجلمعة  خطيب  �شليم  حممد  ال�شيخ   -

االأق�شى  امل�شجد  يف  رم�شان  م��ن  االأخ���رية 

اأعلن اقراب فتح امل�شجد اأمام امل�شلني.

- ال���ي���ون���ان مت����دد اإج���������راءات ال���ع���زل يف 

خميمات الالجئني حتى 7 يونيو.

مستجدات كورونا.. أحدث أخبار الفيروس حول العالم
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 صندوق الملك عبداهلل يطلق فعاليات 
دورة طّور لعبتك من بيتك

 الصحة :استخدام التكنولوجيا الحديثة ال 
غنى عنها في احتواء فيروس كورونا

االنباط-عمان

التطبيقات  حت����دّي  م�����ش��اب��ق��ُة  اأط��ل��ق��ْت 

االإلكرونية كاأحد م�شاريع �شندوق امللك 

 ، اجلمعة  ام�س  للتنمية،  الثاين  عبداهلل 

بيتك”  من  لعبتك  “طّور  دورة  فعاليات 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال�����ش��ري��ك ال��ت��ق��ن��ي ملختر 

االألعاب االأردين مي�س الَورد.

ال�شباب  ا�شتهداف  اىل  ال���دورة  وتهدف 

اململكة،  حمافظات  جميع  م��ن  اليافعني 

ب���ني )16-14(  اأع���م���اره���م  ت�����راوح  مم����ْن 

�شنة، لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم 

التطبيقات  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  جم���ال  يف 

واالألعاب االإلكرونية.
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االنباط-عمان  

ق���ال���ت م����دي����رة ال���ت���ح���ول االل����ك����روين 

ال�شحة  وزارة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 

ا���ش��ت��خ��دام  اأن  امل��ه��ن��د���ش��ة ف��اط��م��ة ح���م���اد، 

التكنولوجيا احلديثة ال غنى عنه يف احلد 

من تف�شي وانت�شار فريو�س كورونا.

ع��ددا  اأطلقت،  ال���وزارة  ان  واف���ادت حماد 

تدعم  التي  االلكرونية،  التطبيقات  من 

اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��م��ل��ك��ة الح���ت���واء 

ال���ف���ريو����س، م��ب��ي��ن��ة ان ه����ذه ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

خالل  من  القرار  اتخاذ  �شرعة  يف  ت�شاهم 

قاعدة البيانات واملعلومات التي توفرها.

وعر�شت حماد يف حديث ام�س اجلمعة.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
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 وزير األوقاف يدعو للمحافظة على 
الجهود التي بذلت لمواجهة جائحة كورونا

االنباط-عمان  

اك�������د وزي��������ر الأوق�������������اف وال�����������ش������ؤون 

حممد  الدكتور  الإ�سالمية  واملقد�سات 

اخلاليلة، �سرورة املحافظة على اجلهود 

التي بذلتها احلكومة واملوؤ�س�سات وجميع 

الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة وال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة 

ملواجهة جائحة كورونا، وان ل ن�سيعها 

ب���ال����س���ت���ه���ت���ار وال���ت���ق���ب���ي���ل وامل�����س��اف��ح��ة 

بالتهنئة بالعيد ال�سعيد.

واأ������س�����ار ال���دك���ت���ور اخل���الي���ل���ة خ���الل 

امللك  م�سجد  من  اجلمعة،  خطبة  اإلقاء 

اإىل  ث��راه  ب��ن ط��الل طيب اهلل  احل�سني 

ازدح��ام��ات واكتظاظ يف  ن��راه من  اأن ما 

ال��ذي ميثل  النموذج  هو  لي�س  الأ���س��واق 

ال�سعب الواعي امللتزم حتى نحافظ على 

املر�س  ننقل  ل  وان  بذلت  التي  اجلهود 

لغرينا.

لي�ست  ال�ساحلة  الأع��م��ال  اإن  وق���ال، 

فهناك  والقيام،  وال�سوم  ال�سالة  فقط 

ال��ط��ري��ق  ع���ن  الأذى  ك���اإم���اط���ة  اأع����م����ال 

والفح�س  ال�ستائم  ع��ن  الل�سان  وم�سك 

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  مب��واق��ع  ل�سيما 

واملحافظة  اجر رم�سان،  حتى ل ن�سيع 

ع����ل����ى ����س���ح���ة الآخ�������ري�������ن ب�����الل�����ت�����زام 

من  حت��ول  ال��ت��ي  الوقائية  بالتوجيهات 

ن�سر املر�س.

ن�����س��ي��ع ما  اأن ل  ع��ل��ي��ن��ا  ب���ان���ه  وب����ني 

قدمناه يف رم�سان ونحن نودعه وعلينا 

اإىل ما قدمناه يف رم�سان من  اأن ننظر 

عليه،  نحافظ  وان  وقيام  و�سيام  طاعة 

ع��ن دورة  ع��ب��ارة  اأن رم�����س��ان  اإىل  لف��ت��ا 

ويجب  نتاجها  ن��رى  اأن  يجب  تعليمية 

اأن  رم�سان  �سهر  خ��ت��ام  يف  ون��ح��ن  علينا 

نراقب اأقولنا وافعالنا وان يعود الإن�سان 

وان  ج���وارح���ه  اإىل  وي��ن��ظ��ر  ن��ف�����س��ه  اإىل 

يحر�س على قبول العمل.

اهلل  خطبته  ختام  يف  اخلاليلة  ودع��ا 

ال���ب���الء وال����وب����اء، وان  ي��رف��ع  اأن  ت��ع��اىل 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  وج��الل��ة  الأردن  يحفظ 

ال���ث���اين وويل ع��ه��ده الأم������ني، وق��وات��ن��ا 

والأج���ه���زة  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����س   - امل�سلحة 

الأم��ن��ي��ة وك��ل م��ن ب��ذل ج��ه��دا يف خدمة 

الوطن.

 الزراعة تعلن عن استثناءات خاصة بقطاع 
الثروة الحيوانية من الحظر الشامل

 صندوق الملك عبداهلل يطلق فعاليات 
دورة طّور لعبتك من بيتك

 األوقاف تختتم المجالس العلمية الهاشمية 
بعنوان الذكر في ظل الباقيات الصالحات

االنباط-عمان  

ع���ن حت��دي��د  ال���زراع���ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 

ب��ع�����س ال���س��ت��ث��ن��اءات اخل��ا���س��ة ب��ق��ط��اع 

ال�سامل  احلظر  من  احليوانية  ال��روة 

خالل يومي ال�سبت والحد.

وقال بيان للوزارة ام�س اجلمعة، انه 

الزراعة  وزي��ر  املتابعة من قبل  اط��ار  يف 

لج����راءات ا���س��ت��دام��ة الن��ت��اج واحل��ف��اظ 

على القطاعات النتاجية �سمن الروة 

و�سائل  عرب  ورد  ملا  واملتابعة  احليوانية 

امل��زارع��ني  قبل  م��ن  املختلفة  ال��ت��وا���س��ل 

ال�ستثناءات  بع�س  حت��دي��د  ت��ق��رر  فقد 

اخلا�سة بقطاع الروة احليوانية خالل 

احلظر بايام ال�سبت والحد اأو اأي حالة 

طارئة حيث يتم تقدمي طلب بذلك على 

 0795679794 ال��ت��ايل  اب  ال��وات�����س  رق��م 

لغايات تقييم الطلب وا�سدار املوافقة.

امل�ستفيدة  ال��ف��ئ��ات  ال�����وزارة  وح����ددت 

م���ن ال���س��ت��ث��ن��اء وه����ي ق���ط���اع ���س��ه��اري��ج 

ال�سي�سان  نقل  و���س��ي��ارات  احلليب  نقل 

اذا ت���زام���ن ال��ت��ف��ري��خ م���ع ي���وم احل��ظ��ر، 

ب��ي�����س  اأو  ال�������س���ي�������س���ان  وم���������س����ت����وردي 

اأو  املياه  �سهاريج  اىل  ا�سافة  التفريخ، 

م�����س��ت��وردي امل��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ل خ��الل 

احلظر.

االنباط-عمان  

التطبيقات  حت��دّي  م�سابقُة  اأطلقْت 

م�����س��اري��ع �سندوق  ك��اأح��د  الإل��ك��رون��ي��ة 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، ام�����س 

لعبتك  “طّور  دورة  فعاليات   ، اجلمعة 

ال�����س��ري��ك  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  بيتك”  م���ن 

مي�س  الأردين  الأل��ع��اب  ملخترب  التقني 

الَورد.

وتهدف الدورة اىل ا�ستهداف ال�سباب 

اململكة،  حمافظات  جميع  من  اليافعني 

ب����ني )14- اأع����م����اره����م  ت��������راوح  مم�����ْن 

وتطوير  م��ه��ارات��ه��م  لتنمية  ���س��ن��ة،   )16

ق��درات��ه��م يف جم���ال ت�����س��م��ي��م وت��ط��وي��ر 

التطبيقات والألعاب الإلكرونية.

ال��ربام��ج يف  اأو���س��ح مدير  من جانبه 

للتنمية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  �سندوق 

ال��دورة  اأن ه��ذه  ب��ي��ان،  اأجم��د علو�س يف 

اإطار  يف  تاأتي  امل�سروع،  من  ال�ستثنائية 

ال��ن��اجت��ة عن  ال���س��ت��ج��اب��ة اىل الأزم������ة 

ا�ستمرار  ي�سمن  ومب��ا  ك��ورون��ا،  جائحة 

تدفق اخلدمات التي يقدمها ال�سندوق، 

ال�سحية،  التو�سيات  على  املحافظة  مع 

ال���رق���م���ّي���ة  الأدوات  ب���ت���وظ���ي���ف  وذل������ك 

املتاحة.

امل�ساركة  الفرق  اأن  اإىل  علو�س  ون��وه 

خالل  واملتابعة  التدريب  على  �ستح�سل 

�ستتناف�س  كما  اللعاب،  تطوير  مرحلة 

هذه الفرق للخروج بفريق فائز باملركز 

�ستتم عملية  اقليم، حيث  الول عن كل 

التقييم الكرونياً.

التطبيقات  حتدي  م�سابقة  اأن  يذكر 

وتعمل   2011 عام  انطلقت  اللكرونية 

�سبابي  جيل  لتهيئة  ال��ق��درات  بناء  على 

الأردن  مكانة  تعزيز  على  ق���ادر  م��ب��دع، 

التطبيقات  وتطوير  ت�سميم  جم��ال  يف 

والل���ع���اب ع��ل��ى الأج���ه���زة الإل��ك��رون��ي��ة 

احلديثة.

االنباط-عمان

وال�����س��وؤون  الأوق�����اف  وزارة  اخ��ت��ت��م��ت 

وامل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة ال��ي��وم اجلمعة، 

العام  لهذا  الها�سمية  العلمية  املجال�س 

واخلام�س  والت�سعني،  التا�سع  مبجل�سها 

يف  وف�سله  ال��ذك��ر   ( بعنوان  ال��ع��ام  لهذا 

مب�ساركة  ال�����س��احل��ات(،  ال��ب��اق��ي��ات  ظ��ل 

اأ�����س����ت����اذ ال���ف���ق���ه يف ج���ام���ع���ة ال���ريم���وك 

اآدم نوح  وع�سو جمل�س الإفتاء الدكتور 

الق�ساة.

اجلل�سة  يف  الق�ساة  الدكتور  وحتدث 

ال���ت���ي اأداره��������ا امل��ف��ت�����س ال���ع���ام ل�����س��وؤون 

امل�ساجد يف وزارة الأوقاف الدكتور حامت 

والباقيات  الذكر  ف�سل  عن  ال�سحيمات 

ال�����س��احل��ات يف اآي������ات ال����ق����ران ال��ك��رمي 

وال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة واأن��ه��ا ع��ب��ادة املحبني 

ي�ستعينوا  ال��ذي  العابدين  وال�ساحلني 

ب��ه ع��ل��ى اأع���داءه���م و���س��دائ��ده��م وال���ذي 

ال��ث��ب��ات وال�����س��رب وح�����س��ن العمل،  ي��ع��زز 

بالل�سان  فقط  يكون  ل  الذكر  ان  مبينا 

واإمنا بالعمل اأي�سا.

وقال الدكتور الق�ساة، اإنه ل ميكن اأن 

ينطق الل�سان بالذكر اإل اإذا كانت حمبة 

را�سخة بنف�س امل�سلم هلل، وهو ما يك�سف 

اأن الر�سول الكرمي احب خلق اهلل و�سيد 

عليه  اهلل  حمبة  اأراد  من  واأن  املر�سلني، 

اأن يلتزم بذكره حتى يذكره اهلل تعاىل، 

اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال���ذاك���ري���ن،  م��ع  اهلل  لأن 

يف  وظيفتهم  فهموا  الذين  مييز  الذكر 

احلياة ومردهم اإىل اهلل تعاىل وانطلقوا 

اإىل ذكره وح�سن عبادته.

واأ���س��ار اإىل اأن ال��ذاك��ري��ن ه��م م��ن ل 

علموا  واإمن��ا  املنعم  عن  النعمة  ت�سغلهم 

فانطلقت  احلقيقي  الفاعل  هو  اهلل  اأن 

األ�سنتهم تلهج بذكر اهلل.

الباقيات  الذكر يف ظل  وح��ول ف�سل 

ال�����س��احل��ات، ب���ني ال��ق�����س��اة اأن���ه���ا وردت 

���س��ورة  ال���ك���رمي م���رت���ني يف  ال����ق����ران  يف 

والبنون  املال  بني  قابلت  والتي  الكهف، 

وث���واب ال�����س��احل��ات، ويف امل��و���س��ع الآخ��ر 

ربك،  عند  ال�ساحلات خري  الباقيات  اأن 

م�سريا اىل ف�سائل دلت عليها الأحاديث 

ال�����س��احل��ات،  ال��ب��اق��ي��ات  لف�سل  ال��ن��ب��وي��ة 

فهي اأحب الكالم اإىل اهلل ور�سوله وهي 

اف�سل ما يقوله الإن�سان بعد كالم اهلل.

واأك�����د اأن����ه وب��ال��ب��اق��ي��ات ال�����س��احل��ات 

رغم  ال�����س��الة  وتقبل  ال��دع��اء  ي�ستجاب 

ثقيلة  اأن���ه���ا  اإل  ال��ل�����س��ان  ع��ل��ى  خ��ف��ت��ه��ا 

يف امل���ي���زان ي���وم ال��ق��ي��ام��ة، وال��ت��ي ت��ذك��ر 

ب�ساحبها يف املالأ الأعلى وعند ال�سدائد، 

ف�سال على اأنها جتمع اخلري كله.

االنباط-عمان

اأع���ل���ن م��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ي��خ عبد 

ال��ك��رمي اخل�����س��اون��ة اأن ال��ي��وم ال�����س��ب��ت، هو 

املتمم ل�سهر رم�سان املبارك وعليه فاإن غداً 

اأول  اأي���ار، هو  24 من �سهر  امل��واف��ق   ، الأح��د 

اأيام عيد الفطر ال�سعيد.

وهناأ �سماحته مبنا�سبة حلول عيد الفطر 

البيت  اآل  عميد  اجل��الل��ة  �ساحب  ال�سعيد 

الثاين، وويل عهده  امللك عبد اهلل  الأطهار 

الأمني الأمري احل�سني، والأ�سرة الها�سمية 

الكرمية، �سائال اهلل اأن يحفظ جاللته وان 

وان ميده  والعافية  ال�سحة  ميتعه مبوفور 

بعونه وقوته اإنه على كل �سيء قدير.

ودعا �سماحته اأن يحفظ اهلل الأردن البلد 

وان  و�سعبا  وحكومة  قيادة  امل��ب��ارك  الطيب 

احل�سني  درع��ه  امل�سطفوي  اجلي�س  يحفظ 

والكوادر  الأمنية،  والأجهزة  املتني  و�سياجه 

يحفظ  وان  الإ�سالمية  واملقد�سات  الطبية 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى وان ي���رف���ع ع��ن��ا ال���وب���اء 

والأم��را���س  الأ���س��ق��ام  يجنبنا  وان  وال��ب��الء 

وان يعيد علينا �سهر رم�سان املبارك اأعواما 

العربية  الأمة  واأزمنة مديدة وعلى  عديدة 

والإ�سالمية باليمن والربكات.

قامت  الإف��ت��اء  دائ���رة  اإن  �سماحته  وق���ال 

مم���ث���ل���ة ب���ل���ج���ان���ه���ا ال�������س���رع���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���دوائ���ر امل��خ��ت�����س��ة لر�سد 

منازل القمر وهالل �سهر �سوال لعام 1441 

الأه��ل��ة  ت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  جعل  حيث  ه���، 

يوم  اأن  مواقيت ل�سومنا وحجنا، فقد ثبت 

من  والع�سرين  الثالث  املوافق  ال�سبت،  غد 

املتمم  ل��ل��م��ي��الد ه��و   2020 ل��ع��ام  اأي����ار  ���س��ه��ر 

ل�سهر رم�سان املبارك

االنباط-عمان  

قالت مديرة التحول اللكروين وتكنولوجيا املعلومات 

ا���س��ت��خ��دام  اأن  ح��م��اد،  ف��اط��م��ة  امل��ه��ن��د���س��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ل غ��ن��ى ع��ن��ه يف احل���د م��ن تف�سي 

وانت�سار فريو�س كورونا.

التطبيقات  من  ع��ددا  اأطلقت،  ال���وزارة  ان  حماد  واف��ادت 

الل��ك��رون��ي��ة، ال��ت��ي ت��دع��م اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اململكة 

يف  ت�ساهم  التطبيقات  ه��ذه  ان  مبينة  ال��ف��ريو���س،  لح��ت��واء 

واملعلومات  البيانات  قاعدة  خالل  من  القرار  اتخاذ  �سرعة 

التي توفرها.

وع��ر���س��ت ح���م���اد يف ح���دي���ث ام�������س اجل��م��ع��ة، اب����رز ه��ذه 

جاء  الذي  و�سند�س،  وبادر  اأمان،  تطبيق  ومنها  التطبيقات 

عاملني  اأردنيني  �سباب  من  مكونة  جمتمعية  مبادرة  �سمن 

وال��ذي��ن  املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  عاملية  �سركات  يف 

تطوعوا بخرباتهم ومهاراتهم.

ا�ستخدام  على  حماد  املهند�سة  بح�سب  التطبيق  ويقوم 

خالل  من  اأ���س(،  بي  )جي  اجلغرايف  التمو�سع  نظام  تقنية 

اأي  ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى اجل��ه��از ف��ق��ط ول يطلب م��ن��ك  ت��خ��زي��ن 

حتديد  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  بيانات  اأو  �سخ�سية  معلومات 

بيانات  ا�ستخدام  يتم  حيث  خ�سو�سيتك  انتهاك  اأو  هويتك 

واح��ت��واء  تتبع  واح���د  لغر�س  ال��ه��ات��ف  على  امل��خ��زن��ة  امل��وق��ع 

ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ب��ال���س��اف��ة اىل م�����س��ح ب��ي��ان��ات��ك 

تلك  ا���س��ت��ع��ادة  املمكن  م��ن  ي��ك��ون  ول��ن  ي��وم��اً   14 ك��ل  تلقائيا 

ال��ب��ي��ان��ات امل��خ��زن��ة. ويف ح���ال الإ���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س، ميكن 

وم�ساركتها  هاتفه  على  املخزنة  البيانات  ت�سدير  للمري�س 

طريق  ع��ن  امل�ستخدمني  ب��اق��ي  م��ع  ال��ه��وي��ة  جم��ه��ول  ب�سكل 

م�سوؤويل وزارة ال�سحة.

اآخ��ر  و�سخ�س  امل�ستخدم  ب��ني  ال��ت��ق��اء  ح���دوث  ح��ال��ة  ويف 

باإر�سال  التطبيق  ي��ق��وم  لح��ق��ا،  بالفريو�س  اإ�سابته  تثبت 

حميط  يف  متواجدين  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  للم�ستخدمني  تنبيه 

ال�����س��خ�����س امل�������س���اب ح�����س��ب امل���ك���ان وال����زم����ان. ك��م��ا وي��ق��وم 

اتخاذها  الواجب  واخلطوات  الإر���س��ادات  بتقدمي  التطبيق 

امل�ستخدم  �سيمكن  اأن��ه  اإىل  بال�سافة  التنبيه،  ا�ستالم  بعد 

اأماكن  ا�سرجاع  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سّخ�س 

تواجده وحتركاته عرب التطبيق ب�سهولة تت�سمن التواريخ 

والأزمنة والأماكن التي تواجد فيها.

اإ�سعار بنقطة التقاء عند  واأو�سحت حماد انه عند وجود 

الذي  اأو  امل�ساب  هو  من  ال�سخ�س  هذا  يعلم  ل  ما،  �سخ�س 

اخلط  مع  الت�سال  منه  التطبيق  ُيطلب  منه،  قريبا  ك��ان 

ال�ساخن لوزارة ال�سحة وطلب فح�س للفريو�س.

التثقيف  ال��ع��دي��د م��ن ر���س��ائ��ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت�����س��م��ن  ك��م��ا 

واأحبائك”  وطنك  ويحمي  يحميك  اأم��ان  مثل”  والتوعية 

وغريها.

امل��واط��ن��ني  ي��ت��اب��ع  ال���ذي  “بادر”  بتطبيق  يتعلق  وف��ي��م��ا 

خروجهم  بعد  و  اأثناء  العام  احلجر  مناطق  يف  املتواجدين 

خ���الل ف���رة احل��ج��ر امل���ن���زيل، ا����س���ارت اىل ان ال�����وزارة لن 

و�سيتم  التطبيق،  تنزيل  بعد  اإل  �سخ�س  اأي  ب��اإخ��راج  تقوم 

متابعتهم من قبل فريق خمت�س للتاأكد من مدى اللتزام 

بالبقاء يف املنازل. حيث �سيتم يف هذه املرحلة اختيار عينات 

ع�����س��وائ��ي��ة ل�����س��م��ان ت��واج��ده��م م��ع ه��وات��ف��ه��م ك��م��ا ي��ت��واج��د 

با�ستمرار  حت��دث  وحت��ذي��رات  اح�سائيات  التطبيق  ه��ذا  يف 

اللكرونية  ال�ساور  مع  قريباً  التطبيق  هذا  ربط  و�سيتم 

ل�سمان التزام اكرب.

بالكوادر  “ اخلا�س  “�سند�س  تطبيق  اىل  حماد  واأ�سارت 

يف  املتبعة  العمل  اآل��ي��ات  تنظيم  اىل  يهدف  وال���ذي  الطبية 

الكرونيا  ال��ب��ي��ان��ات  وت�سجيل  وامل��ت��اب��ع��ة  امل��راق��ب��ة  عمليات 

طريق  ع��ن  ك��ام��ل  ب�سكل  ال��ورق��ي  التعامل  ع��ن  وال�ستغناء 

ج��ه��از ت��اب��ل��ت امل���وج���ود م��ع ال��ف��رق ال��ط��ب��ي��ة م�����س��رية اىل ان 

للمتواجدين  يومية  ن�سية  ر�سالة  باإر�سال  يقوم  التطبيق 

للتعامل  وتقييمها  ال�سحية  و�سوؤالهم عن حالتهم  باحلجر 

اعرا�س  ظهور  حال  يف  للكوادر  ف��وري  تنبيه  واإر���س��ال  معها 

وحتديد الفحو�سات املخربية وحتديد الأدوية املطلوبة.

ال�سحة  منظمة  م��ن  وب��دع��م  ال�����وزارة  ان  ح��م��اد  وب��ي��ن��ت 

الكوادر  لتهيئة  هدفت  تدريبية  دورات  عدة  عقدت  العاملية 

ال�سحة  ووزارة  امللكية  الطبية  اخلدمات  يف  �سواء  الطبية 

ا�ستخدام  على  ال�سحي  والعزل  احلجر  اأماكن  يف  والعاملة 

ب�سكل  الكرونيا  املحجورين  ومتابعة  اللكروين  النظام 

يومي مما يوفر الوقت واجلهد على هذه الكوادر.

ال�سبت  2020/05/23

الملك يتبادل التهاني بمناسبة 
قرب حلول عيد الفطر مع الحكام العرب

 مفتي المملكة : اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك

 الصحة :استخدام التكنولوجيا الحديثة 
ال غنى عنها في احتواء فيروس كورونا

االنباط-عمان

تبادل جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخوه �سمو ال�سيخ �سباح 

ال�سقيقة، خالل  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح،  اجلابر  الأحمد 

حلول  ق��رب  مبنا�سبة  التهاين  اجلمعة،  ام�س  هاتفي  ات�سال 

عيد الفطر ال�سعيد.

وتناول الت�سال العالقات املتينة التي تربط بني البلدين 

�سبل  ذلك  يف  مبا  املنطقة  وم�ستجدات  ال�سقيقني،  وال�سعبني 

مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد.

الرئي�س  اأخيه  مع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  تبادل  كما 

عبدالفتاح ال�سي�سي، رئي�س جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، 

التهاين مبنا�سبة قرب حلول عيد الفطر ال�سعيد.

وبحث جاللة امللك والرئي�س ال�سي�سي، خالل ات�سال هاتفي 

ال�سقيقني،  البلدين  التعاون بني  اآليات تو�سيع  ام�س اجلمعة، 

ت��ط��ورات مب��ا يف ذل��ك مواجهة وب��اء  وم��ا ت�سهده املنطقة م��ن 

كورونا.

و ت��ب��ادل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��ت��ه��اين م��ع اأخ��ي��ه 

جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين 

ال�سقيقة، مبنا�سبة قرب حلول عيد الفطر ال�سعيد.

وت���ن���اول الت�����س��ال ال��ه��ات��ف��ي ال����ذي ج���رى ام�����س اجل��م��ع��ة، 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  بني  املتينة  الأخوية  العالقات 

وامل�ستجدات يف املنطقة مبا يف ذلك مواجهة واحتواء فريو�س 

كورونا امل�ستجد.

اأخيه  مع  التهاين  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  تبادل  كما 

اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�سقيقة، مبنا�سبة قرب حلول عيد الفطر ال�سعيد.

وت���ن���اول الت�����س��ال ال��ه��ات��ف��ي، ال����ذي ج���رى ام�����س اجل��م��ع��ة، 

ال��ب��ل��دي��ن وال�سعبني  ب���ني  وال��ت��اري��خ��ي��ة  الأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات 

�سبل  ذلك  الراهنة، مبا يف  الإقليمية  وامل�ستجدات  ال�سقيقني، 

جمابهة وباء كورونا.
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الرزاز: الحكومة تضع في اولوياتها دعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا
قطاعنا الصحي ابلى بالء حسنا بكل المعايير الدولية واالقليمية في التعامل مع كورونا

االنباط-عمان

ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز  اأكد رئي�س 

اأن احل��ك��وم��ة، وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا���ش��رة من 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ت�����ش��ع يف 

احلالية  املرحلة  خ��ال  اأولوياتها  مقدمة 

ت���ق���دمي ال����دع����م ل��ل��ف��ئ��ات امل���ت�������ش���ررة م��ن 

تداعيات جائحة كورونا.

اأن���ه، ويف اإط���ار اإيجاد  واأ���ش��ار ال���رزاز اإىل 

ح���ل���ول ل���ل���ت���داع���ي���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ه��ذه 

اجلائحة، مت تقدمي العون وامل�شاعدة لنحو 

اأ�شرة اأو ما يعادل حوايل 5ر2  األف   586
همة  �شندوق  خ��ال  م��ن  م��واط��ن،  مليون 

و�شندوق  الوطنية  املعونة  و�شندوق  وطن 

ال����زك����اة وب����رام����ج ال�������ش���م���ان االج��ت��م��اع��ي 

املركزي  البنك  قدمها  التي  والت�شهيات 

االأردين لتمكني العديد من ال�شركات على 

دفع رواتب موظفيها.

وع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء خ���ال مقابلة 

م��ت��ل��ف��زة اأج����راه����ا م��ع��ه م��دي��ر ع����ام وك��ال��ة 

االن���ب���اء االأردن���ي���ة ) ب����را(، ال��زم��ي��ل فايق 

حجازين، اأم�س اخلمي�س، جملة االجراءات 

ال���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا احل���ك���وم���ة م���ن���ذ ب���داي���ة 

ال�شريعة  اال�شتجابة  من  ابتداء  اجلائحة، 

انت�شار  م��ن  للحد  االأوىل  االأ�شابيع  خ��ال 

واقت�شادية  �شحية  اج���راءات  ع��ر  امل��ر���س 

واج���ت���م���اع���ي���ة، م�������رورا مب���رح���ل���ة ال��ت��ك��ي��ف 

وال��ت��ك��اف��ل وو����ش���وال اىل م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف 

واملنعة التي بداأت احلكومة بالعمل عليها.

تقديرات  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  ولفت 

ال��ب��ن��ك ال����دويل و���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

االأردن  يف  اق��ت�����ش��ادي  ان��ك��م��ا���س  ب���ح���دوث 

ما  ب���امل���ئ���ة،  7ر3  اىل  4ر3  ب���ني  ي������راوح 

ي�شتوجب اإعادة النظر بالعديد من االأمور 

االأ�شر  نحمي  حتى  التكافل  اأنظمة  اأول��ه��ا 

واالأفراد االأ�شعف يف املجتمع .

ال��ظ��روف والتداعيات  اأن���ه، ورغ��م  واأك���د 

ف��ر���ش��ا  ه���ن���اك  اأن  اإال  ل����ازم����ة،  ال�����ش��ع��ب��ة 

ميكن لاأردن ا�شتثمارها، ال�شيما يف قطاع 

االأدوي�����ة وامل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وال���زراع���ة 

واع���دة  ق��ط��اع��ات  ويف  ال��غ��ذائ��ي  والت�شنيع 

وتكنولوجيا  الرقمي  االقت�شاد  جم��ال  يف 

املعلومات الذي يبدع فيه �شبابنا يف تقدمي 

اخلدمات عن بعد.

االإج���������راءات  ب�������ش���ان  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  وردا 

االإ�شرائيلية االأحادية ل�شم اأرا�س يف الغور 

نهر  م���ن  ال��غ��رب��ي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  االأردين 

جالة  رد  اأن  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د  االأردن، 

كان  االأم��ر  ه��ذا  على  الثاين  عبداهلل  امللك 

االج���راءات  ه��ذه  برف�س  وحا�شما  وا�شحا 

ان�����ش��ج��ام��ا م��ع ال��ث��واب��ت االأردن���ي���ة امل��وؤك��دة 

ع��ل��ى ����ش���رورة وج����ود ح���ل ع����ادل للق�شية 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ي��ح��ف��ظ ح���ق���وق ال�����ش��ع��ب 

الفل�شطيني.

بتقدمي  املقابلة  ال��وزراء  رئي�س  واأ�شتهل 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  اإىل  التهنئة 

عيد  حلول  بقرب  االأردين  و�شعبنا  ووطننا 

ا���ش��ت��ق��ال اململكة  ال�����ش��ع��ي��د وع��ي��د  ال��ف��ط��ر 

االأردن����ي����ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ال��ع��زي��ز ع��ل��ى ق��ل��وب 

االأردنيني جميعا .

“اجلي�س االبي�س”  اإىل  كما قدم �شكره 

من الكوادر ال�شحية الذين هم يف اخلندق 

البا�شلة  امل�شلحة  ال��ق��وات  واإىل  االأم���ام���ي 

واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

امليدان ملواجهة هذا الوباء .

التي  االأرق����ام  اأن  ال�����وزراء،  رئي�س  واأك���د 

مت ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا ب��ف��رو���س ك���ورون���ا وب��ع�����س 

ال��ب��وؤر التي ت�شكلت خ��ال االأي���ام االأخ��رة 

جلنة  م��ن  وبتن�شيب  اإج��م��اع،  اإىل  اأو�شلتنا 

ب�����ش��رورة احل��ذر  ال�شحة،  االأوب��ئ��ة ووزي���ر 

االحرازية  االإج���راءات  من  املزيد  واتخاذ 

والوقائية .

ك��م��ا اأك���د اأن���ه ال ه����وادة يف امل��ع��رك��ة �شد 

اأو ت�شاهل  اأن اأي تباطوؤ  هذا الوباء حمذرا 

�شيكون له تداعيات خطرة جدا .

ال��ظ��روف  ت��ك��ون  اأن  نتمنى  “كنا  وق���ال 

اأف�����ش��ل وم��ع��اي��ر احل��ج��ر اأخ���ف قليا مع 

االرق��ام وبع�س  العيد، ولكن  قرب منا�شبة 

ال���ب���وؤر ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل��ت يف االأي������ام االأخ�����رة 

الفريق  من  وبتن�شيب  اإجماع  اإىل  او�شلتنا 

باأن  ال�شحة  ووزي��ر  االأوبئة  وجلنة  الطبي 

ناأخذ احلذر وبان ال هوادة يف هذه املعركة، 

اأو ت�شاهل �شيقود لتداعيات  الن اي تباطوؤ 

خ��ط��رة ج���دا، ون��اأم��ل ب���اأن تتح�شن االأم���ور 

اأف�شل يف عيد اال�شحى القادم مما  وتكون 

هي عليه االن”.

وفيما يلي ن�س املقابلة :

�س : هل هناك اإجراءات ل�ضمان 

التدرج والو�ضول اإىل مرحلة 

التعايف؟

ج : ما نعمل عليه االن منظومة مرتبطة 

املعاير  ت�شنف  وه��ي  وم��وؤ���ش��رات  مبعاير 

ال�شحية واملعاير االقت�شادية بالوان بدءا 

من االحمر ويرمز اىل اخلطر و�شوال اىل 

انحاء  الوباء يف جميع  االبي�س وهو نهاية 

العامل .

اخ���ر  اىل  ت�����ش��ن��ي��ف  م����ن  االن���ت���ق���ال  ان 

م���رت���ب���ط مب����وؤ�����ش����رات ���ش��ح��ي��ة ل����ه ع��اق��ة 

باأعداد امل�شابني و�شعة امل�شت�شفيات والقدرة 

اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ه��ا وامل��ع��اي��ر االق��ت�����ش��ادي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة واخل��دم��ي��ة وح�����ش��ب اهمية 

القطاع وخماطره على املواطن .

ال�شحة  ل��ق��ط��اع  �شمحنا  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ 

واالغذية واالدوية وهكذا حتى ن�شل بهذه 

املنظومة اىل فتح جميع القطاعات وعودة 

احلياة اىل طبيعتها .

وعلمي  منظم  وب�����ش��ك��ل  الت�شل�شل  ه���ذا 

لغاية  هلل  واحلمد  االجتهادات  عن  يبعدنا 

االن كل تو�شية وردتنا من جلنة االوبئة او 

وزير ال�شحة مت تنفيذها بالكامل ، االمور 

بخر ولكن هذه معركة طويلة ويجب ان 

ومنهجية  علمية  بطريقة  انف�شنا  نح�شر 

تكون مبتناول اجلميع .

�س : اثار وتداعيات كورونا على 

االقت�ضاد ب�ضكل عام اوجدت حاجة 

اكرث ل�ضمان مزيد من النمو ملواجهة 

بطالة حمتملة اذا ما حدث تعطل يف 

بع�س القطاعات ، اين تتجه خطط 

احلكومة االقت�ضادية يف هذا املجال ؟ .

ا�شا�شية  انتقالية  مراحل   3 عرفنا   : ج 

للتعامل مع ازمة فرو�س كورونا ، االوىل 

ال�شحية واالقت�شادية  الفورية  اال�شتجابة 

ا�شطررنا  التي  واالج���راءات  واالجتماعية 

االوىل  اال�شابيع  خ��ال  ب�شرعة  التخاذها 

التي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اىل  تعديناها  وق���د 

ت�����ش��م��ل ال��ت��ك��ي��ف وال��ت��ك��اف��ل ، ال��ت��ك��ي��ف مع 

واقت�شاديا  اجتماعيا  اجل��دي��دة  املعطيات 

التكافل لنتاأكد من  و�شحيا واي�شا انظمة 

اأن منظومتنا قادرة على العناية مبر�شانا 

وم�شابينا والذين فقدوا وظائفهم وم�شدر 

نعمل  بدانا  التي  الثالثة  واملرحلة  دخلهم، 

ل��اأردن  واملنعة  التعايف  مرحلة  هي  عليها 

وهذه املراحل جميعها مهمة وتتم املاأ�ش�شة 

لها بال�شكل ال�شحيح حتى نعطيها حقها .

�س : كانت هناك هبة من موؤ�ض�ضات 

الوطن وال�ضركات و�ضورة من �ضور 

التكافل االجتماعي مت اثباتها خالل 

هذه اجلائحة، ما حجم املبالغ التي مت 

جمعها ل�ضندوق همة وطن واآلية انفاقها؟

ج : �شندوق همة وطن ياأتي حتت عنوان 

جمموع  بلغت  حيث  االجتماعي،  التكافل 

مليون   100 ن��ح��و  لل�شندوق  ال��ت��رع��ات 

دي���ن���ار وق���د ك���ان ل��دي��ن��ا م��ن��ظ��وم��ة مم��ت��ازة 

ن�شتطيع البناء عليها ب�شكل �شريع ، البنك 

املركزي اخذ اجراءات وت�شهيات لل�شركات 

لت�شتطيع دفع رواتب موظفيها التي تذهب 

مبا�شرة حل�شابات املوظفني م�شرا ان 25 

الف موظف يف هذه ال�شركات ت�شلم رواتب 

من خال هذه الت�شهيات كما ان ال�شمان 

االج���ت���م���اع���ي ع��م��ل ع��ل��ى ب���رام���ج ج��دي��دة 

العمل  عن  التعطل  برنامج  اىل  باالإ�شافة 

170 الف عامل مياومة  ال��ذي و�شل اىل 

او من يعمل حل�شابه اخلا�س .

ان �شندوق همة وطن و�شندوق املعونة 

ما  اىل  و�شلت  ال��زك��اة  و���ش��ن��دوق  الوطنية 

ا�شيفت  واذا  ا���ش��رة  ال���ف   391 ع��ن  ي��زي��د 

املجموع  يكون  العمل  ع��ن  التعطل  الأرق���ام 

مبتو�شط  م�شروبا  ا�شرة  ال��ف   586 نحو 

حوايل  املجموع  لدينا  يكون  اف��راده��ا  ع��دد 

. اليهم  الو�شول  مت  مواطن  مليون  5ر2 
3 ح�شابات،  ل��دي��ه  وط��ن  ���ش��ن��دوق همة 

اخلر  وح�شاب  الكرى  الترعات  ح�شاب 

والتداعيات  االجتماعي  باجلانب  املتعلق 

ونحن   ، ال�شحي  واحل�����ش��اب  االق��ت�����ش��ادي��ة 

فرة  وبعد  التطوير  على  با�شتمرار  نعمل 

العيد �شيكون هناك برامج جديدة للو�شول 

ملن مل تنطبق عليهم ال�شروط والتعليمات 

ن��اه��ي��ك ع��ن ان ط��رود  واو���ش��اع��ه��م �شعبة 

اخلر و�شلت اىل 300 الف ا�شرة .

وهذه  الدعم  بتقدمي  م�شتمرون  ونحن 

جالة  م��ن  وبتوجيهات  االوىل  اول��وي��ت��ن��ا 

ال�شحي  للجانب  االن��ت��ب��اه  ب�����ش��رورة  امل��ل��ك 

والتداعيات االجتماعية .

�س: ما هي ابرز الدرو�س والعرب 

امل�ضتفادة من هذه االزمة؟

اأدت اىل  ت��داع��ي��ات ع��امل��ي��ة  ل��ه��ا  االزم�����ة 

انكما�س اقت�شادي عاملي ولي�س هناك دولة 

يف العامل مل تتاأثر .

تقديرات البنك الدويل و�شندوق النقد 

ال�����دويل ب���ح���دوث ان��ك��م��ا���س اق��ت�����ش��ادي يف 

باملائة  7ر3  اىل  4ر3  بني  ي��راوح  االردن 

النمو لدينا ت�شل اىل  يف وقت كانت ن�شبة 

انه بدل النمو  2 باملائة ما يعني  9ر1 اىل 
�شيكون لدينا انكما�س اقت�شادي وباالجتاه 

املعاك�س للنمو وهذا ي�شتوجب اعادة النظر 

التكافل  انظمة  اولها  االم��ور  من  بالعديد 

حتى نحمي اال���ش��ر واالف����راد اال���ش��ع��ف يف 

املجتمع .

امل���ج���ال واالردن  ه����ذا  ف��ر���س يف  ه��ن��اك 

اثبت نف�شه وبجدارة واهمها قطاع االدوية 

والت�شنيع  وال��زراع��ة  الطبية  وامل�شتلزمات 

ال��غ��ذائ��ي وق��درت��ن��ا ب��ال��ت��دري��ج ع��ل��ى تنويع 

م�شادرنا  من  واال�شتفادة  الطاقة  م�شادر 

عنوان  �شمن  تاأتي  جميعها  وه��ذه  املحلية 

عري�س يدعو له جالة امللك وهو االعتماد 

على الذات وتفعيله ب�شكل براجمي .

االن لدينا 3 جلان من القطاعني العام 

ال��غ��ذائ��ي  الت�شنيع  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  واخل���ا����س 

واي  االدوي��ة  وقطاع  الدوائية  وال�شناعات 

قطاعات واعدة خا�شة يف جمال االقت�شاد 

املعلومات الذي يبدع  الرقمي وتكنولوجيا 

بعد  ع��ن  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  �شبابنا يف  فيه 

.وا�شواق العمل يف كل العامل تتغر وعلينا 

ان نكون م�شتعدين لهذه التغرات .

�س: ما هي الدرو�س والعرب يف 

القطاع ال�ضحي وجتربة االردن يف 

التعامل مع الوباء ؟

ح�شنا  ب��اء  اب��ل��ى  ال�شحي  قطاعنا   : ج 

بكل املعاير الدولية واالقليمية والقرارات 

م��ك��ان��ه��ا  ج��������اءت يف  ات����خ����اذه����ا  ال����ت����ي مت 

وا�شح  .ول��ك��ن  متوفرة  كانت  والتجهيزات 

كبرا  ج��ه��دا  م�شتقبا  ن��ب��ذل  ان  علينا  ان 

�شواء  ال�شحية  القطاعات  التن�شيق بني  يف 

اخلدمات  او  احلكومي  او  اخلا�س  القطاع 

اجلامعية  وامل�شت�شفيات  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

للمخزون  ك��ل��ي��ة  ادارة  وج����ود  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 

ومعرفته من االدوية وامل�شتلزمات الطبية 

للمواطنني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ت��ك��ون  وان 

م��وح��دة وت��ت�����ش��م��ن ن��ف�����س امل��ع��اي��ر ونف�س 

الرتوكوالت ال�شحية ونبداأ بالبناء عليها 

حتى يكون قطاعنا ال�شحي كما ناأمله وكما 

عهدناه على م�شتوى عال من الكفاءة .

نحن ندرك ان ال�شياحة العاجية قطاع 

مهم جدا لاأردن و�شيعود كذلك يف مرحلة 

م���ا ول���ك���ن ه����ذا ال��ب��ن��اء امل��وؤ���ش�����ش��ي يف ه��ذه 

كونها  عن  ف�شا  ق�شوى  �شرورة  املرحلة 

فر�شة .

�س : هناك توجه لهيكلة القطاع 

العام واعادة النظر باالأن�ضطة 

املت�ضابهة اىل اين و�ضلت احلكومة يف 

هذا املجال وما هي القطاعات التي 

�ضيتم هيكلتها بامل�ضتقبل القريب ؟

ازم��ة  قبل  ب��داأن��اه  الهيكلة  مو�شوع   : ج 

ك���ورون���ا وه���و ال��ي��وم ا���ش��ب��ح اك���ر ���ش��رورة 

الأ�شباب عديدة، فعندما نتحدث عن االثر 

االق���ت�������ش���ادي واالن���ك���م���ا����س ه����ذا ي��ج��ب ان 

 ، واي��رادات��ه��ا  احلكومة  نفقات  على  نطبقه 

اي  ن�شبط  ان  علينا  النفقات  جانب  ففي 

وزارات مطلوب  ولدينا  ازدواجية  او  ترهل 

دجمها مع بع�س ونحن نعمل عليه وا�شبح 

ق���اب ق��و���ش��ني وه��ن��اك م��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات 

م�شتقلة ال داعي لعددها الكبر مع ادراكنا 

ان بع�شها له دور رقابي مهم جدا ولكن ال 

داعي لهذا العدد الكبر .

ويف ج���ان���ب االي���������رادات ف����ان االول���وي���ة 

ادراكنا  ، مع  التهرب ال�شريبي  االوىل هي 

ان من يدفع �شريبة الدخل هو من يحقق 

ارب��اح ويف مثل هذه االوق��ات فان ال�شركات 

ت��دف��ع ارب��اح��ا على  غ��ر م��ط��ل��وب منها ان 

حم��ارب��ة  يتطلب  وه���ذا  حتققها  مل  ارب����اح 

التهرب ال�شريبي لغايات حتقيق العدالة .

�س: فيما يتعلق بهيكلة القطاع العام هل 

�شي�شمل ذلك موؤ�ش�شات االإعام الر�شمي؟

ج: ���ش��ي�����ش��م��ل ال���ع���دي���د م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات 

لن  ق���ط���اع  اأي  ي���وج���د  وال  وال���ق���ط���اع���ات، 

موؤ�ش�شاتنا  وبالتاأكيد  الهيكلة،  هذه  ت�شله 

االإع���ام���ي���ة ال��ر���ش��م��ي��ة ) وك���ال���ة االأن���ب���اء 

االأردن������ي������ة )ب���������را(، م���وؤ����ش�������ش���ة االإذاع��������ة 

وال��ت��ل��ف��زي��ون، ت��ل��ف��زي��ون امل��م��ل��ك��ة(، ون��ح��ن 

ال ن��ت��ح��دث ع���ن دم����ج ه����ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 

ت��ن��ظ��ي��م لعملها  ول��ك��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة واح������دة، 

وتوحيد ملجل�س اإدارتها، اإ�شافة اإىل تر�شيق 

بخدماتها  تتعلق  التي  امل�شاندة  الأجهزتها 

اأو  اأو االإداري�������ة  امل��ال��ي��ة  ����ش���واء  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الهيكلة  عن  منوذجا  يعد  وهذا  القانونية، 

يف القطاعات االأخرى.

�س: كرثت التقارير حول درا�ضة 

اأ�ضدرها البنك الدويل تتحدث عن 

تهريب اأموال من مالذات اآمنة من 

جمموعة من الدول التي يعمل فيها 

البنك ومن �ضمنها االأردن، ما مدى 

دقة هذا الكالم؟

ج: البنك الدويل و�شح قبل اأيام طبيعة 

ه���ذه ال��درا���ش��ة وم���ن امل�����ش��وؤول ع��ن��ه��ا، وم��ن 

االأ�شخا�س امل�شوؤولني عنها، وهذه الدرا�شة 

الدرا�شة  ه��ذه  ول��ك��ن  االأردن،  ح��ول  لي�شت 

ال��ع��امل يتم  اإىل ع��دد كبر م��ن دول  ت�شر 

اآم��ن��ة )  اأم����وال منها اإىل م����اذات  حت��وي��ل 

ج���زر غر  اأو  ���ش��وي�����ش��را  ح�����ش��اب��ات يف  يعني 

خا�شعة للرقابة( ونحن يف االأردن اقت�شادنا 

م��ف��ت��وح وح����ر وم����ن ن��اح��ي��ة امل����ب����داأ ه��ن��اك 

اأرباحها  حت��ول  االأردن  يف  اأجنبية  �شركات 

اإىل اخلارج وال �شر يف ذلك، باالإ�شافة اإىل 

الباد  خارج  ي�شتثمرون  اأردنيني  هناك  اأن 

ال��دول، وه��ذا ال  وي�شرون �شققا يف بع�س 

واح��دة  ح��ال��ة  يف  اإال  مبا�شر  ب�شكل  يعنينا 

اخل��ارج  اإىل  االأم���وال  حتويل  يكون  عندما 

يعد �شكا من اأ�شكال التهرب ال�شريبي، اأو 

اأو �شكا  اأ�شكال غ�شيل االأم��وال،  �شكا من 

من اأ�شكال الف�شاد.

وبتوجيهات  احلكومة  ه��ذه  وباملنا�شبة 

م��ن ج��ال��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين األ��زم��ت 

اإىل �شبط  املو�شوع يحتاج  باأن هذا  نف�شها 

نعمل  ون��ح��ن  ورق���اب���ي،  واإداري  ت�����ش��ري��ع��ي 

عدلنا  وع��ن��دم��ا  الت�شريعي،  اجل��ان��ب  على 

الف�شاد  ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة  ق��ان��ون ه��ي��ئ��ة 

و���ش��ع��ن��ا يف ع���ني االع���ت���ب���ار م���راق���ب���ة منو 

الروة وخ�شو�شا يف القطاع العام، واأي�شا 

الف�شاد،  جرائم  على  ال�شنوات  تقادم  الغاء 

معلومة  ج��اءت  اإذا  القانون  ه��ذا  ومبوجب 

ن�شتطيع  اأم���وال  وحت��وي��ل  ف�شاد  حالة  ع��ن 

واجلميع  عنها  امل�����ش��وؤول  نحا�شب  ان  االآن 

الدولية تر�شد  ال�شفافية  اأن منظمة  يعلم 

ال��ت��ق��دم احلا�شل  وم���دى  ال��ع��امل  ك��ل دول 

عليها من �شنة الأخرى.

االأردن  تقييم  اأداء  ب��ني  ال��ف��رق  اأن  كما 

االأخ����رة وم���ا قبل  ال�شنة  ور���ش��ده خ���ال 

ذل���ك ي��ع��د ف��رق��ا ه��ائ��ا، ون��ح��ن ن��اأخ��ذ ه��ذا 

نحا�شب  و�شوف  اجلدية  مبنتهى  املو�شوع 

ك��م��ا ي��وج��ه��ن��ا ج���ال���ة امل���ل���ك ك���ل �شخ�س 

م�شوؤول اإن كان يف القطاع العام اأو اخلا�س 

ال يدفع �شرائب اأو م�شتبه بعمليات غ�شيل 

اأموال.

�س: متت عملية عودة الطلبة 

االأردنيني يف املرحلتني االأوىل 

والثانية بنجاح، هل هناك دفعات 

الحقة من عودة طالب اأو عاملني من 

اخلارج؟

ج: ع���ودة م��واط��ن��ي��ن��ا م��ن اخل����ارج كانت 

حري�شون  نحن  ال��وق��ت،  وبنف�س  اأول��وي��ة، 

وامل��ج��ت��م��ع،  ذوي��ه��م  ع��ل��ى �شحتهم و���ش��ح��ة 

وراأي���ن���ا ب��ع�����س احل�����االت ال��ت��ي ج����اءت دون 

����ش���واب���ط و����ش���اه���م���ت يف ت��و���ش��ي��ع ان��ت�����ش��ار 

لعودة  جولتني  انهينا  االآن  لغاية  ال��وب��اء، 

ط��اب��ن��ا وم����ن ت��ق��ط��ع��ت ب��ه��م ال�����ش��ب��ل من 

امليت  البحر  فنادق  وو�شعناهم يف  اخل��ارج، 

والعا�شمة ويقدر عددهم بحوايل 7 اآالف.

�شنبداأ  ال�شعيد  الفطر  وبعد عطلة عيد 

و�شوؤون  اخلارجية  ووزارة  الثالثة  املرحلة 

يوم  اإلكرونية  من�شة  �شتوجد  املغربني 

االأح����د امل��ق��ب��ل ت��ت��ي��ح ل��ل��راغ��ب��ني يف ال��ع��ودة 

هذه  يف  الركيز  و�شيكون  فيها،  الت�شجيل 

اأو  للزيارة  ذهب  ومن  طلبتنا  على  املرحلة 

العاج، لكن �شن�شيف فيها الدول العربية 

امل���ج���اورة ع��ر امل��ع��اب��ر ال��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة، 

العاملني  مواطنينا  الكثر من  الأن  وذل��ك 

يف دول اخلليج انتهت عقودهم ويرغبون يف 

العودة للمملكة .

�شم  اأم��ن��ي  تن�شيقي  اجتماع  هناك  ك��ان 

وزارت�����ي ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، وال��ق��وات 

امل�����ش��ل��ح��ة - اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي، وم��دي��ري��ة 

االأم������ن ال����ع����ام، وخ��ل��ي��ة االأزم�������ة يف امل��رك��ز 

الوطني لاأمن واإدارة االأزمات، لبحث اأين 

�شن�شت�شيف املواطنني القادمني يف املرحلة 

الثالثة من خطة عودة االأردنيني، وما هي 

ال��واج��ب  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�شحية  االإج�����راءات 

اتخاذها، والبنية التحتية املتوفرة .

ا�شت�شافة  �شنتمكن من  املرحلة  يف هذه 

من  ال��ع��ائ��دي��ن  م��واط��ن��ي��ن��ا  م���ن  اآالف   8
بعناية  ندر�شه  نحن  الرقم  وه��ذا  اخل���ارج، 

الأن���ن���ا ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى اإرج���اع���ه���م ب��اأ���ش��رع 

وقت ممكن، مع االأخذ بعني االعتبار عدم 

املخاطرة باجلانب ال�شحي، واحلر�س على 

توفر البنية التحتية املائمة.

�س: احلكومة االإ�ضرائيلية اأعلنت 

اأخريا عن اإجراءات جديدة ل�ضم 

اأرا�ٍس يف ال�ضفة الغربية من نهر 

االأردن، وجاللة امللك كان حا�ضما 

يف الرد على هذا املو�ضوع خالل 

مقابلته مع جملة “دير �ضبيغل” 

االأملانية، ما هي االإجراءات التي 

�ضتتخذها احلكومة ردا على االإعالن 

االإ�ضرائيلي؟

ج: جالة امللك عبد اهلل الثاين كان رده 

الثوابت  م��ع  ومن�شجما  وحا�شما  وا���ش��ح��ا 

اأي  االأردنية التي يكررها مراراً وتكراراً يف 

وال�شام  االأم��ن  عن  يتحدث  دويل  حمفل 

ال��ع��امل��ي، وج��ال��ت��ه ي��ذك��ر ب��اأن��ه ب����دون حل 

الفل�شطينية يحفظ حقوق  للق�شية  عادل 

نتحدث  اأن  ينبغي  ال  الفل�شطيني،  ال�شعب 

عن ال�شام دون اإيجاد حل لهذا امللف .

وه������ذه ال���ت���ه���دي���دات ت����اأت����ي يف ظ����روف 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مم��ث��ل��ة ب��ج��ائ��ح��ة ال���ك���ورون���ا 

وان�����ش��غ��ال ال���ع���امل ب��ه��ا، وت���اأت���ي اأي�����ش��ا بعد 

االنتخابات اال�شرائيلية التي تعرت كثرا، 

واأ�شبح وا�شحا اأن هناك نية لدى اجلانب 

الو�شع  ه��ذا  م��ن  لا�شتفادة  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

احلايل، لفر�س اإجراءات اأحادية على اأر�س 

الواقع .

“ لن  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وب��ك��ل��م��ات  واالأردن 

ن��ق��ب��ل ب��ه��ذا “ وب��ن��اء ع��ل��ي��ه ���ش��ت��ك��ون هناك 

العاقة  حول  النظر  الإع��ادة  لدينا  فر�شة 

مع اإ�شرائيل باأبعادها كافة، ولكن لن نت�شرع 

يخاطب  امل��ل��ك  وج��ال��ة  االأم�����ور،  ون�شتبق 

ال���ع���امل وي��ح��م��ل��ه��م  م�����ش��ت��م��ر دول  ب�����ش��ك��ل 

الفل�شطينية،  الق�شية  جت��اه  م�شوؤوليتهم 

والتحذير من الو�شول اىل دول عن�شرية 

فيها متييز .

عربي  م��وق��ف  يت�شكل  ب����اأن  اأم����ل  ه��ن��اك 

املجتمع  يقوم  واأن  املو�شوع  ه��ذا  يف  موحد 

الدويل بواجبه حلماية ال�شام لي�س فقط 

يف هذه املنطقة بل على م�شتوى العامل

وفيما يلي ن�س املقابلة : 

�س : هل هناك اإجراءات ل�شمان التدرج 

والو�شول اإىل مرحلة التعايف؟.

ج : ما نعمل عليه االن منظومة مرتبطة 

املعاير  ت�شنف  وه��ي  وم��وؤ���ش��رات  مبعاير 

ال�شحية واملعاير االقت�شادية بالوان بدءا 

من االحمر ويرمز اىل اخلطر و�شوال اىل 

انحاء  الوباء يف جميع  االبي�س وهو نهاية 

العامل .

اخ���ر  اىل  ت�����ش��ن��ي��ف  م����ن  االن���ت���ق���ال  ان 

م���رت���ب���ط مب����وؤ�����ش����رات ���ش��ح��ي��ة ل����ه ع��اق��ة 

باأعداد امل�شابني و�شعة امل�شت�شفيات والقدرة 

اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ه��ا وامل��ع��اي��ر االق��ت�����ش��ادي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة واخل��دم��ي��ة وح�����ش��ب اهمية 

القطاع وخماطره على املواطن .

ال�شحة  ل��ق��ط��اع  �شمحنا  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ 

واالغذية واالدوية وهكذا حتى ن�شل بهذه 

املنظومة اىل فتح جميع القطاعات وعودة 

احلياة اىل طبيعتها .

وعلمي  منظم  وب�����ش��ك��ل  الت�شل�شل  ه���ذا 

لغاية  هلل  واحلمد  االجتهادات  عن  يبعدنا 

االن كل تو�شية وردتنا من جلنة االوبئة او 

وزير ال�شحة مت تنفيذها بالكامل ، االمور 

بخر ولكن هذه معركة طويلة ويجب ان 

ومنهجية  علمية  بطريقة  انف�شنا  نح�شر 

تكون مبتناول اجلميع .

�س : اثار وتداعيات كورونا على 

االقت�ضاد ب�ضكل عام اوجدت حاجة 

اكرث ل�ضمان مزيد من النمو ملواجهة 

بطالة حمتملة اذا ما حدث تعطل يف 

بع�س القطاعات ، اين تتجه خطط 

احلكومة االقت�ضادية يف هذا املجال ؟ .

ا�شا�شية  انتقالية  مراحل   3 عرفنا   : ج 

للتعامل مع ازمة فرو�س كورونا ، االوىل 

ال�شحية واالقت�شادية  الفورية  اال�شتجابة 

ا�شطررنا  التي  واالج���راءات  واالجتماعية 

االوىل  اال�شابيع  خ��ال  ب�شرعة  التخاذها 

التي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اىل  تعديناها  وق���د 

ت�����ش��م��ل ال��ت��ك��ي��ف وال��ت��ك��اف��ل ، ال��ت��ك��ي��ف مع 

واقت�شاديا  اجتماعيا  اجل��دي��دة  املعطيات 

التكافل لنتاأكد من  و�شحيا واي�شا انظمة 

اأن منظومتنا قادرة على العناية مبر�شانا 

وم�شابينا والذين فقدوا وظائفهم وم�شدر 

نعمل  بدانا  التي  الثالثة  واملرحلة  دخلهم، 

ل��اأردن  واملنعة  التعايف  مرحلة  هي  عليها 

وهذه املراحل جميعها مهمة وتتم املاأ�ش�شة 

لها بال�شكل ال�شحيح حتى نعطيها حقها .

���س : ك��ان��ت ه��ن��اك ه��ب��ة م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات 

ال���وط���ن وال�������ش���رك���ات و�����ش����ورة م���ن ���ش��ور 

اثباتها خال هذه  التكافل االجتماعي مت 

التي مت جمعها  املبالغ  ما حجم  اجلائحة، 

ل�شندوق همة وطن واآلية انفاقها؟.

ج : �شندوق همة وطن ياأتي حتت عنوان 

جمموع  بلغت  حيث  االجتماعي،  التكافل 

مليون   100 ن��ح��و  لل�شندوق  ال��ت��رع��ات 

دي���ن���ار وق���د ك���ان ل��دي��ن��ا م��ن��ظ��وم��ة مم��ت��ازة 

ن�شتطيع البناء عليها ب�شكل �شريع ، البنك 

املركزي اخذ اجراءات وت�شهيات لل�شركات 

لت�شتطيع دفع رواتب موظفيها التي تذهب 

مبا�شرة حل�شابات املوظفني م�شرا ان 25 

الف موظف يف هذه ال�شركات ت�شلم رواتب 

من خال هذه الت�شهيات كما ان ال�شمان 

االج���ت���م���اع���ي ع��م��ل ع��ل��ى ب���رام���ج ج��دي��دة 

العمل  عن  التعطل  برنامج  اىل  باالإ�شافة 

170 الف عامل مياومة  ال��ذي و�شل اىل 

او من يعمل حل�شابه اخلا�س ..

 الهيكلة ستشمل كل مؤسسات القطاع العام بما فيها مؤسسات االعالم الرسمي
 هيكلة القطاع العام اصبح اكثر ضرورة ولدينا وزارات مطلوب دمجها ونعمل عليه
 سنعمل على اعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الدول المجاورة بعد العيد
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االنباط-برتا

فاع واأوامره خالل 60  انخف�ضت اأعداد املخالفني لقانون الِدّ

يوًما يف الأردن مع رفع احلكومة درجة العقوبات عرب 5 اأوامر 

اآذار  ب��داأت بال�ضدور منذ 18 من �ضهر  اأم��ر  اأ�ضل 12  دف��اع من 

و359  األًفا   16 اإىل  يوًما   60 يف  املخالفني  ع��دد  لي�ضل  املا�ضي؛ 

ا، وحجز 9 اآلف و369 مركبة، ح�ضب اأرقام ر�ضمية. �ضخ�ضً

ف���اع  وك���ال���ة الأن���ب���اء الأردن����ي����ة “برتا” ت��ت��ب��ع��ت اأوام������ر ال���ِدّ

ر�ضدت  كما  املخالفني،  على  بالعقوبات  ��ة  اخل��ا���ضّ احلكومية 

ادرة عن مديرية الأمن العام والتي ت�ضمنت اأعداد  البيانات ال�ضّ

املخالفني منذ اليوم 18 ع�ضر من �ضهر اآذار املا�ضي حتى20 من 

�ضهر اأّيار اجلاري وح�ضلت على الأرقام التي بينت اأَنّ احلكومة 

تدرجت يف العقوبات عرب اأوامرها، وت�ضمنت عقوبات متدرجة 

فاع  فاع الَثّاين وانتهت باأمر الِدّ دة بداأت باأمر الِدّ من حيث ال�ِضّ

بالغرامة  وا�ضتبدالها  اإلغاء عقوبة احلب�س  ت�ضمن  وال��ذي   12

كان. وخالل عملية  على خمالفي القانون وتعري�س �ضالمة ال�ُضّ

�ضد تبني اأَنّ عدد املخالفني خالل اأول 30 يوًما من تطبيق  الَرّ

فاع يف الفرتة املمتدة بني 18 اآذار حتى 14 ني�ضان والتي  اأوامر الِدّ

�ضهدت اإ�ضدار اأمري دفاع ت�ضمنت عقوبات اأولية، بلغ 11 األف 

الفرتة  �ضهدت  بينما  خمالفة،  مركبة   6814 و�ضبط  �ضخ�س، 

ار اجلاري والتي �ضدر فيها  املمتدة بني 15 من ني�ضان حتى 20 اأَيّ

3 اأوامر دفاع اأخرى وت�ضمنت عقوبات مغلظة، خمالفة 5 اآلف 

ا، و�ضبط األفني و 555 مركبة يف 35 يوًما. و359 �ضخ�ضً

ف����اع اخل��م�����ض��ة املت�ضمنة  ال����ِدّ اأوام������ر  واأ�����ض����درت احل��ك��وم��ة 

حيث  متفاوتة  زمنية  ف���رتات  وعلى  م��ت��درج  ب�ضكل  للعقوبات 

���ام،  ��ال��ث 5 اأَيّ ف��اع الثاين وال��َثّ مني بني اأم��ر ال��ِدّ ك��ان ال��ف��ارق الَزّ

وبني الَثّالث والَثّامن 21 يوًما، وبني الّثامن واحلادي ع�ضر 18 

فاع 11 و 12 . اخلبري الد�ضتورّي  يوًما، وب17 يوًما بني اأمر الِدّ

حرب  اأم��ام  الأردن  ل�”برتا” اأَنّ  ق��ال  اجلنيدي  �ضيف  الدكتور 

غري تقليدّية، وهو ما فر�س على الدولة تطبيق قانون الّدفاع، 

الذي يعترب �ضبياًل د�ضتورّياً للّتحرر املوؤقت من الّتقيد احلريّف 

باأحكام مبداأ امل�ضروعية، بالقدر الذي ُيّكن ال�ّضلطات العاّمة 

من الق�ضاء على املخاطر الإ�ضتثنائّية؛ ل�ضمان ديومة الّنظام 

الجتماعّي.

ملفهوم  العاملّية  القانونّية  الفل�ضفة  من  انطالقاً  ���ه  اأَنّ وب��نّي 

فاع والطوارئ ومبوجب قانون الّدفاع فقد �ضدر حتى  حالة الِدّ

الآن 12 اأمر دف��اع، خم�ضة منها فقط ذات اأثر جزائي هي اأمر 

الّدفاع 2، و3، 8، 11، 12، وعاجلت الأوامر كلها م�ضائل خمتلفة 

لكنها تتعلق جميعها مبواجهة تف�ضي فريو�س كورونا.

اأوام��ر  يف  العقابّي  الّنهج  تتّبع  خ��الل  وم��ن  ���ه  اأَنّ اإىل  ولفت 

ل اإىل النتيجة الّتالية: “انتهجت احلكومة فياأمر  فاع نتو�ضّ الِدّ

اأوامر  اأ�ضيلة، بينما تباين النهج يف  2 احلب�س كعقوبة  الدفاع 

والثامن من  الثالث  ال��دف��اع  اأم��ر  اأخ��ذ  املتعاقبة حيث  ال��دف��اع 

مبداأ التخيري بني احلب�س والغرامة، ليعود اأمر الدفاع رقم12 

الثاين والَثّالث  اأمري الدفاع  ليلغي عقوبة احلب�س املقررة يف 

وي�ضتبدلها بالغرامة يف حالة الّتكرار”.

باجلزاء  يتعلق  فيما  ت�ضّمن   12 الدفاع  اأم��ر  اأَنّ  اإىل  واأ���ض��ار 

على  للجزاء  تغليظاً  يت�ضّمن  مل  هما،  اأ�ضا�ضيني،  مو�ضوعني 

الأ���ض��خ��ا���س وجت��وال��ه��م يف جميع  ع��دم الل��ت��زام بحظر تنّقل 

مناطق اململكة، بل ا�ضتبدل عقوبة احلب�س التخيريّية الواردة 

الغرامة  الفعل بعقوبة  ت��ك��رار  3 يف ح��ال  ال��دف��اع رق��م  اأم���ر  يف 

الوجوبّية حتى يف حال تكرار الفعل، ويعترب اإلغاء فكرة احلب�س 

يف حال خمالفة اللتزام بحظر الّنقل والّتجول اإجراء ين�ضجم 

رفع  ت�ضمن  كما  اجل�����ض��دّي.  التباعد  يف  ال���دول  �ضيا�ضية  م��ع 

مقدار الغرامة يف حال تكرار فعل عدم اللتزام باحلظر تنّقل 

الأ�ضخا�س وجتوالهم يف حال الّتكرار فقط من مئتي دينار اإىل 

اأَنّ  اإىل  األف دينار بدًل من مئة دينار وخم�ضمئة دينار. ولفت 

الأهمية متّثلت  اإىل م�ضاألة يف غاية  تنّبه   12 الدفاع رقم  اأم��ر 

مب�ضوؤولية الدولة عن الأ�ضرار التي قد تلحق باملركبات اأثناء 

املركبة  اإع��ادة  اإتاحة  ا�ضتدعى من احلكومة  حجزها، وه��ذا ما 

اأم��ر الدفاع  ال���واردة يف  التقّيد مب��دة احلجز  ب��دون  امل�ضبوطة 

الثاين والبالغة 30 يوماً.

واأ�ضاف اأَنّ ال�ضوؤال اليوم، هل جنحت احلكومة والتنظيمات 

�ضعور  وبث  الفاعلة،  املواطنة  تعزيز  يف  والإع���الم  الجتماعية 

الطماأنينة لدى املواطن باأّنه �ضريك يف �ضياغة النواهي الواردة 

يف اأوامر الدفاع، مّما يذلل �ضعوبات الّتطبيق اأمام جهات اإنفاذ 

ب��اأ���ض��رع وق��ت ممكن،  الأم���ان  ب��ر  اإىل  ال��ق��ان��ون، وينتقل الأردن 

وهو بالوقت ذاته يوؤ�ض�س حلالة وطنّية واعية للجميع باأم�س 

احلاجة اإليها اأردنّياً �ضواًء حالياً اأو يف امل�ضتقبل.

اأّن الإج���راءات احلكومّية واأوام��ر الدفاع �ضاهمت اإىل  واأك��د 

احلد كبرٍي من انت�ضار هذا الوباء، لكن من املبّكر الآن اإطالق 

حكم عام على النجاح.

وبنّي اأَنّ تغليظ العقوبات اأو تخفي�ضها على تقدير احلالة 

الوبائية يف اململكة، تنطوي على غاية �ضبطّية تهدف اإىل احلد 

اإىل ثبوت ع��دم ت�ضجيل ح��الت يف  ال��وب��اء و���ض��وًل  م��ن انت�ضار 

الأردن باإذن اهلل.

اأول الأوام��ر التي فر�ضت  الَثّاين وهو  ف��اع  ال��ِدّ اأم��ر  وفر�س 

فاع، باحلب�س الفوري مبدة  العقوبات على املخالفني لأوامر الِدّ

ف��اع الَثّالث وعاقب كل من  ل تزيد عن �ضنة، ث��َمّ جاء اأم��ر ال��ِدّ

100 دينار،ول  يخرق حظر التجول بغرامة مالية ل تقل عن 

امل��خ��ال��ف��ة لأول م���رة، ول تتم  ك��ان��ت  اإذا  دي��ن��ار   500 ت��زي��د ع��ن 

املالحقة اإذا قام املخالف بدفع احلد الأدنى من الغرامة بحد 

اأ�ضبوع من تاريخ وقوع املخالفة.

وق����ررت احل��ك��وم��ة حب�س امل��خ��ال��ف م���دة ل ت��زي��د ع��ن �ضنة، 

اأوب��غ��رام��ة ل ت��ق��ل ع��ن 100 دي��ن��ار، ول ت��زي��د ع��ن 500 دي��ن��ار، 

امل�ضتخدمة  املركبة  و�ضبط  التكرار،  حال  يف  مًعا  اأوالعقوبتني 

30 يوًما ويعاقب كل من يقوم بفتح  اأثناء حظر التجول مدة 

اعات امل�ضموح بها،بغرامة ل  حمله من امل�ضرح لهم يف غري ال�َضّ

تقل عن األف دينار، واإغ��الق حمله مدة 14 يوًما، ويعاقب كل 

ل  م��دة  لهم،باحلب�س  امل�ضرح  غري  من  حمله  بفتح  يقوم  من 

تزيد عن 3 اأ�ضهر، اأو بغرامة 3 اآلف دينار دينار، اأو العقوبتني 

معا.

وعادت احلكومة واأ�ضدرت اأمر الدفاع الَثّامن يف اليوم ال�15 

ا من اللتزامات  من ني�ضان املا�ضي وعاقبت كل من يخالف اأًيّ

اأو التدابري املفرو�ضة بهذا الأمر باحلب�س حتى ثالث �ضنوات 

اأو بكلتا العقوبتني، ول  اأو بغرامة مقدارها ثالثة اآلف دينار 

يحول تطبيق اأي عقوبة مبوجب اأمر الدفاع هذا من تطبيق اأي 

عقوبة ا�ضد ورد الن�س عليها يف اأي ت�ضريع اآخر.

اليوم  اأ�ضدرته يف  11وال��ذي  فاع  الِدّ باأمر  رت احلكومة  وق��َرّ

ار اجلاري معاقبة املخالفني لبنود هذا الأمر  الَثّالث من �ضهر اأَيّ

بغرامة ل تقل عن 20 ديناًرا ول تزيد على 50 ديناًرا، وغرامة ل 

تقل عن 100 دينار ول تزيد على 200 دينار،ويتّم اإغالق املكان 

الذي ح�ضلت فيه املخالفة ملدة 14 يوما.

اأيار   20 ال��ذي �ضدر يوم   12 اأم��ر الدفاع  لت من خالل  وعَدّ

اجلاري، العقوبة الواردة يف اأمر الدفاع رقم 3 املقررة بحّق من 

يخالف قرار حظر تنّقل الأ�ضخا�س وجتوالهم يف جميع مناطق 

اململكة، والبالغات ال�ضادرة مبقت�ضاه، لت�ضبح ل تقل عن 100 

دينار ول تزيد على 500 دينار، اإذا كانت املخالفة لأّول مرة، ول 

اإذا قام املخالف بدفع احلّد الأدن��ى من الغرامة  تتّم املالحقة 

خالل اأ�ضبوع من تاريخ وقوع املخالفة، وغرامة ل تقل عن 200 

دينار ول تزيد على األف دينار يف حال التكرار.

مرة  لأول  امل�ضتخدمة  املخالفة  املركبة  �ضبط  اأَنّ  واأعلنت 

املرجع  30 يوماً، ويجوز بقرار من  التجّول مدة  اأثناء احلظر 

املخت�س اإعادة املركبة امل�ضبوطة بعد قيام املخاِلف بتقدمي ما 

يثبت ت�ضديد الغرامات املرتِتّبة على خمالفة اأمر حظر الَتّجول 

والتنقل، وتقدمي تعّهد �ضخ�ضي من مالك املركبة اأوال�ضخ�س 

املخالف بعدم تكرار املخالفة، وتقدمي اإي�ضال يثبت دفع اأجور 

نقلها اأو اأجور الحتفاظ بها اإن وجدت، ويف حال تكرار املخالفة، 

يتّم �ضبط املركبة ملدة 45 يوماً، ول تتّم اعادتها ملالكها اإل بعد 

انق�ضاء هذه املّدة.

العام  ���ار من  اأَيّ �ضهر  22 من  اليوم  اإىل  الأردن  و�ضول  وم��ع 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ض��اب��ة   684 الآن  ���ض��ج��ل ح��ت��ى  ف��ق��د   2020

وبقي  اأ�ضخا�س،   9 وت��ويف  ا،  �ضخ�ضً  457 منهم  تعافى  امل�ضتجد، 

158 قيد العالج. ووا�ضل فريو�س كورونا انت�ضاره يف دول العامل 

املختلفة حيث اأ�ضاب حتى الآن اأزيد من خم�ضة ماليني �ضخ�س 

ا، يف حني متاثل لل�ضفاء مليون  تويف منهم 327 األفا و359 �ضخ�ضً

و847 األف م�ضاب.

 األردن: انخفاض أعداد المخالفين بعد 5 أوامر دفاع 
طالت نحو 16 ألف شخص و10 آالف مركبة خالل 60 يوًما

االنباط-عمان  

جديدة  اإ�ضابة  حالة   16 ت�ضجيل  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

بفريو�س كورونا امل�ضتجّد يف اململكة ام�س اجلمعة، لريتفع 

العدد الإجمايل لالإ�ضابات اإىل 700.

ال��وزراء  رئا�ضة  عن  ال�ضادر  الإع��الم��ي  املوجز  وبح�ضب 

النحو  على  اجلديدة   16 الإ�ضابات  توزعت  ال�ضحة  ووزارة 

الآت�����ي: 7 ح���الت اإ���ض��اب��ة لأردن���ي���ني ع��ائ��دي��ن م��ن اخل���ارج 

)ب��ري��ط��ان��ي��ا، ودب�����ّي، وك���ن���دا( م��ن��ه��م )3 ح����الت يف ف��ن��ادق 

العا�ضمة عّمان(، وحالتا  فنادق  املّيت، و4 حالت يف  البحر 

قادمني عرب حدود  اأردنيني،  �ضاحنات غري  ل�ضائقي  اإ�ضابة 

و4  املّتبع،  ال��ربوت��وك��ول  وف��ق  معهما  التعامل  مّت  العمري، 

ال�ضاحنة  �ضائق  ملخالطي  عّمان  العا�ضمة  يف  اإ�ضابة  حالت 

لأحد  املفرق  اإ�ضابة يف حمافظة  وحالة  ج��اوا،  من منطقة 

حمافظة  يف  اإ���ض��اب��ة  وحالتا  اخلنا�ضري،  �ضائق  خمالطي 

الزرقاء مرتبطتان مبخالط ل�ضائق اخلنا�ضري.

4 ح����الت ���ض��ف��اء ال���ي���وم؛ م��ن��ه��ا 3 يف  ك��م��ا ���ض��ّج��ل اأي�������ض���اً 

م�����ض��ت�����ض��ف��ى الأم�����ري ح���م���زة، وواح������دة يف م�����ض��ت�����ض��ف��ى امل��ل��ك 

املوؤ�ّض�س عبد اهلل اجلامعي، ليبلغ عدد احلالت قيد العالج 

54 حالة يف م�ضت�ضفى  169 حالة توزعت على النحو الآتي: 

م�ضت�ضفى  يف  حالة  و84  اجلامعي،  اهلل  عبد  املوؤ�ّض�س  امللك 

الأمري حمزة، و31 حالة يف م�ضت�ضفى امللك علياء.

لي�ضبح  خمربّياً،  فح�ضاً   2657 اإجراء  اإىل  املوجز  واأ�ضار 

ال��وب��اء  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي  الفحو�ضات  ع��دد  اإج��م��ايل 

وحتى الآن 159320 فح�ضاً.

منت�ضف  منذ  ب��داأ  ال�ضامل  التجّول  حظر  اأن  اإىل  ولفت 

ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة، و���ض��ي��م��ت��ّد ل��ث��الث��ة اأّي�����ام، و���ض��ي��ن��ت��ه��ي عند 

منت�ضف ليلة الأحد / الثنني، اإذ �ضهد اليوم الأّول التزاماً 

تاّماً ومقّدراً من غالبّية املواطنني.

اإخالء  اليوم بح�ضب املوجز الإعالمي، عملّية  كما بداأت 

يف  يوماً   17 اأمّت��وا  الذين  اخل��ارج،  العائدين من  املواطنني 

احلجر ال�ضّحي الحرتازي مبنطقة البحر املّيت، اإذ �ضيتّم 

و�ضيخ�ضعون  اأّي��ام،  ثالثة  مدى  على  �ضخ�ضاً   2770 اإخ��الء 

 14 مل��ّدة  ذات��ي يف منازلهم  اإىل فرتة حجر �ضّحي  بعد ذلك 

يوماً.

الثالثة  الدفعة  ل�ضتقبال  الرحالت  ت�ضيري  اأن  واأو�ضح 

من  اع��ت��ب��اراً  �ضيبداأ  اخل���ارج،  م��ن  العائدين  الأردن��ي��ني  م��ن 

ومدناً  دوًل  و�ضي�ضمل   ،2020 حزيران  من  ال�ضاد�س  تاريخ 

م��ث��ل: )ال��ب��ح��ري��ن، ال��ك��وي��ت، اأب���و ظ��ب��ي – دب���ي، ال��ّري��ا���س، 

اأرمينيا(. م�ضقط، القاهرة، قطر، ا�ضطنبول، اخلرطوم، 

�ضتقوم  امل��غ��رتب��ني  و����ض���وؤون  اخل��ارج��ّي��ة  وزارة  اأن  وب���ني 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع خ��ل��ّي��ة الأزم������ة يف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��الأم��ن 

ل��ل��راب��ع  امل����واف����ق  امل���ق���ب���ل،  الأح������د  ي����وم  الأزم���������ات،  واإدارة 

��ة اإل��ك��رتون��ّي��ة  2020، ب��اإط��الق م��ن�����ضّ اأّي����ار  وال��ع�����ض��ري��ن م��ن 

ج��م��ي��ع  ل��ت�����ض��ج��ي��ل   ،)gov.jo.safelyhome2(

حّتى  وبحراً،  بّراً  اخلارج،  من  بالعودة  الراغبني  الأردنيني 

مل��ّدة  الت�ضجيل  و�ضي�ضتمّر  ���ض��اب��ق��اً،  ���ض��ّج��ل��وا  ق��د  ك��ان��وا  واإن 

2020، وت�ضّم  اأّيار  ال�ضابع والع�ضرين من  اأّيام، حتى  ثالثة 

��ة اجل��دي��دة خ��ي��ارات ت�����ض��ّه��ل ع��ل��ى امل��واط��ن��ني عملّية  امل��ن�����ضّ

ال�ضابقة  ة  املن�ضّ باأن  علما  الالحقة،  والإج��راءات  الت�ضجيل 

)safelyhome.gov.jo( �ضيعاد تفعيلها مّرة اأخرى 

لت�ضجيل الراغبني بالعودة جّواً.

وفيما يتعلق بتقدمي طلبات العودة من اأبناء الأردنّيات، 

وزوج���ات الأردن���ي���ني، وَح��َم��ل��ة اجل����وازات الأردن���ّي���ة امل��وؤّق��ت��ة، 

مبا�ضرة  �ضيكون  العودة  طلبات  تقدمي  اأن  اإىل  املوجز  اأ�ضار 

يتواجدون  التي  ال��دول  يف  الأردن��ّي��ة  ال�ضفارات  خ��الل  م��ن 

فيها، مع الإ�ضارة اإىل اأن اأولوّية العودة من اخلارج �ضتكون 

وظائفهم  فقدوا  ومن  ُبل،  ال�ضُّ بهم  تقّطعت  ومن  للطلبة، 

ب�ضبب تداعيات وباء كورونا.

تطبيق  حت��م��ي��ل  اإىل  امل��واط��ن��ني  ال�����ض��ح��ة  وزارة  ودع����ت 

امل�ضاعدة  بهدف  اأم�س اخلمي�س،  يوم  اأطلقته  الذي  )اأمان( 

��ة ب��ف��ريو���س  يف ت�����ض��ري��ع اك��ت�����ض��اف ح���الت ال���ع���دوى اخل��ا���ضّ

اإذا  امل�ضتخَدم  اإع��الم  خ��الل  من  مبّكرة،  مراحل  يف  كورونا 

خالط اأحد امل�ضابني، واإر�ضال تنبيهات له ب�ضرورة الإبالغ؛ 

وذل����ك م���ن خ����الل ت��ق��ن��ّي��ة م���ت���ط���ّورة مّت����ت ب��رجم��ت��ه��ا عرب 

تطوعت  عاملّية  �ضركات  وب�ضهادات  اأردن��ّي��ة  ب��اأي��اٍد  التطبيق 

املجتمع. خلدمة 

واأو�ضحت اأن فكرة هذا التطبيق مّت تطبيقها يف العديد 

من دول الحتاد الأوروبي )مثل اأملانيا وفرن�ضا وبريطانيا(، 

اأن  وقبل  مبّكراً،  املخاِلطة  احل��الت  اكت�ضاف  يف  و�ضاهمت 

تف�ّضي  ف��ر���س  تقليل  وب��ال��ت��ايل  الإ���ض��اب��ات،  �ضل�ضلة  مت��ت��ّد 

الفريو�س يف البوؤر واملجتمعات.

اأن عدد م�ضتخدمي تطبيق )اأمان(  اإىل  واأ�ضارت الوزارة 

ب��ل��غ خ���الل 24 ���ض��اع��ة م��ن اإط��الق��ه زه���اء 38 األ���ف م��واط��ن 

يخرق  ل  التطبيق  ه��ذا  اأّن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

امل�ضتخدمني. خ�ضو�ضّية 

 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حاالت شفاء

االنباط-عمان

- اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�ضلحة  ال��ق��وات  ب��داأت 

امل��رح��ل��ة الأوىل من  ال��ع��رب��ي ام�����س اجل��م��ع��ة، 

امل��ح��ج��ور عليهم  الأ����ض���خ���ا����س  اإخ�����الء  خ��ط��ة 

امليت،  �ضحياً يف الماكن املخ�ض�ضة يف البحر 

من  �ضخ�ضاَ   )564( الإخ���الء  عملية  و�ضملت 

اأ�ضل )2790( �ضخ�ضاً بعد انتهاء فرتة احلجر 

الإلزامي لهم التي امتدت )17( يوماً.

مع  بالتن�ضيق  الإخ����الء  خ��ط��ة  تنفيذ  ومت 

لالأمن  الوطني  املركز  يف  الأزم��ة  اإدارة  خلية 

واإدارة الأزمات وجميع اجلهات ذات العالقة، 

الوحيد  العمل  م�ضار  اخل��ط��ة  ه��ذه  و�ضتكون 

امل��ع��ت��م��د ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة لإخ����الء امل��ح��ج��ور 

ع��ل��ي��ه��م يف الم�����اك�����ن امل��خ�����ض�����ض��ة ل��ل��ح��ج��ر 

ال�ضحي.

منهجية  ���ض��م��ن  اخل��ط��ة  ه���ذه  و���ض��ع  ومت 

قدر  اأك��رب  توفر  التي  الإج���راءات  على  تعتمد 

م���ن ال�����ض��الم��ة ل��ل��م��ح��ج��ور ع��ل��ي��ه��م، و���ض��ي��ت��م 

كل  واإج���راء  الأر����س  على  خمرجاتها  متابعة 

ما يلزم ل�ضمان ال�ضالمة للجميع.

للخدمات  التابعة  الطبية  ال��ف��رق  وق��ام��ت 

الإر�ضادية  املن�ضورات  بتوزيع  امللكية  الطبية 

التقييم  واإج������راء  ���ض��ح��ي��اً  امل��ح��ج��وري��ن  ع��ل��ى 

ال�����ض��ري��ري ل��ه��م داخ���ل غ��رف��ه��م ق��ب��ل امل��غ��ادرة 

�ضمن معايري اخلطة الوطنية، ويعتمد جناح 

ه���ذا اخل��ط��ة ع��ل��ى ال���ت���زام اجل��م��ي��ع ب�����ض��روط 

ال�����ض��الم��ة ال���ع���ام���ة م��ن��ذ حل��ظ��ة م��غ��ادرت��ه��م 

التطبيقات  ���ض��ي��ارات  اإىل  وال�����ض��ع��ود  ال��غ��رف 

املحجورين  لنقل  وامل��ج��ه��زة  املعقمة  ال��ذك��ي��ة 

ب�ضرورة  عليهم  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  م��ن��ازل��ه��م،  اإىل 

اأ�ضبوعني  ملدة  املنزيل  احلجر  �ضروط  تطبيق 

 ،)111( رق��م  ال�ضاخن  اخل��ط  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل 

الأطباء  اأ�ضماء  بقائمة  تزويده  �ضيتم  وال��ذي 

للرد على ال�ضتف�ضارات واإجراء الالزم.

ال��ع��دي��د  ات���خ���ذت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

انت�ضار  م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة  الج����راءات  م��ن 

فريو�س كورونا، من بينها فر�س حجر �ضحي 

املطارات  عرب  القادمني  جميع  على  اإج��ب��اري 

واإخ�ضاعهم  اململكة  اإىل  احل��دودي��ة  وامل��ع��اب��ر 

الأماكن  يف  يوماً   )17( مل��دة  ال�ضحي  للحجر 

املخ�ض�ضة.

االنباط-عمان  

ازمة  خلية  لدارة  التنفيذية  اللجنة  قررت 

ك��ورون��ا يف ارب���د ال��ت��ي ي��راأ���ض��ه��ا حم��اف��ظ ارب��د 

العزل عن  رفع  ام�س اجلمعة،  العتوم  ر�ضوان 

ثالث بنايات يف اربد عطفا على تو�ضية جلنة 

الوبئة.

وقال العتوم يف ت�ضريحات �ضحفية ام�س ، 

تقع  التي  الثالث  البنايات  العزل عن  رفع  ان 

اثنتان منها يف احلي اجلنوبي من مدينة اربد 

وال��ث��ال��ث��ة يف احل���ي ال�����ض��رق��ي ال��ت��ي ك���ان تقرر 

اعلنت  لطبيب  وتعود  املا�ضي  ال�ضبوع  عزلها 

ا�ضابته بفريو�س كورونا بوقت �ضابق ولذويه.

واو����ض���ح ال��ع��ت��وم ان جل��ن��ة الوب���ئ���ة رف��ع��ت 

الطبيب  عينة  نتيجة  ج��اءت  بعدما  التو�ضية 

نتائج  جميع  ظهور  اىل  ا�ضافة  �ضلبية  الثانية 

واملقربني  املال�ضقني  من  للطبيب  املخالطني 

�ضلبية. بانها  واملجاورين 

تعد من  ارب��د مل  ان  العتوم  املحافظ  واك��د 

التي  ال��ف��ريو���س وان ال���ض��اب��ات  ان��ت�����ض��ار  ب���وؤر 

واخ��رى جاءت  موؤخرا بني فرتة  فيها  ظهرت 

خ��ارج  م��ن  خمالطيهم  او  م�ضابني  ملخالطة 

املحافظة.

ويف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل اك����د م���دي���ر ال�������ض���وؤون 

امليا�س  قا�ضم  الدكتور  اربد  ملحافظة  ال�ضحية 

اليوم  م�ضاء  )ب��رتا(  الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة 

التنفيذية  للجنة  او���ض��ت  الوب���ئ���ة  جل��ن��ة  ان 

ب���رف���ع ال���ع���زل اي�����ض��ا ع���ن خ��م�����ض��ة ب���ن���اي���ات يف 

ح����وارة وث����الث ب��ن��اي��ات ب��ال��ق��رب م��ن م�ضجد 

عزلها  مت  ك��ان  ارب��د  مدينة  جنوب  التل  عليا 

ق��ب��ل اك���ر م��ن ا���ض��ب��وع��ني ك���اج���راء اح���رتازي 

ل�ضائق  املبا�ضرة  خمالطتهم  نتيجة  حينه  يف 

ت��ن��ف��ي��ذ عملية  ي��ت��م  ان  م��رج��ح��ا  اخل��ن��ا���ض��ري 

العزل �ضباح غد ال�ضبت.

وب���ني امل��ي��ا���س ان ال��ب��ن��اي��ات وامل���ن���ازل ال��ت��ي 

ارب��د  يف  بنايتني  ه��ي  للعزل  تخ�ضع  زال��ت  م��ا 

)�ضارع  الدراو�ضة  ا�ضارة  من  بالقرب  احداها 

ب��غ��داد( والخ����رى يف ���ض��ارع ال��ق��د���س يف احل��ي 

ال�ضمايل من املدينة ا�ضافة اىل ثالثة منازل 

يف ال�����ض��ري��ح وم���ن���زل يف ���ض��م��د وع����دة م��ن��ازل 

متال�ضقة يف منطقة الكرية.

 130 نتائج  اليوم  ظهرت  انه  امليا�س  وك�ضف 

وخمالطيهم  مل�����ض��اب��ني  خم��ال��ط��ني  م��ن  ع��ي��ن��ة 

من  ك��ب��ري  ع���دد  م��ن��ه��ا  �ضلبية  جميعها  ج���اءت 

ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����ض��ي��ة امل��خ��ال��ط��ة 

اعلنت  الذي  ب�ضمة  لطبيب م�ضت�ضفى المرية 

انه  اىل  لفتا  امل��ا���ض��ي،  الح��د  نتيجته  �ضلبية 

الطبية  ال���ك���وادر  ع��ي��ن��ات  ن��ت��ائ��ج  م��ن  يتبق  مل 

املخالطة  والداري�����ة  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ت��م��ري�����ض��ي��ة 

ظهور  امل��رج��ح  م��ن  ع��ي��ن��ة   13 ���ض��وى  للطبيب 

نتائجها يف غ�ضون ال�ضاعات الربع والع�ضرين 

املقبلة.

االنباط-عمان  

ب��ع��ي��د  والآث��������ار  ال�����ض��ي��اح��ة  وزارة  اح���ت���ف���ت 

ي��وم  ي�����ض��ادف  ال���ذي  للمملكة   74 ال���ض��ت��ق��الل 

مديرياتها  مباين  زينت  حيث  املقبل،  الثنني 

يف امل��ح��اف��ظ��ات وامل����واق����ع الث���ري���ة ب���الع���الم 

الردنية .

ول��ف��ت��ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���ض��ح��ف��ي ام�����س 

اجلمعة، اىل اأنها قامت من خالل مديرياتها 

لتعزيز  الوطنية  الفاعلة يف احلملة  بامل�ضاركة 

الع����الم  رف���ع���ت  ح��ي��ث  الردين،  ال��ع��ل��م  ق��ي��م 

الردنية فوق مباين املديريات ومراكز الزوار 

للمواقع الثرية يف البلقاء وجر�س، وعجلون، 

ومادبا، والكرك والطفيلة، ومعان والعقبة.

االنباط- جر�ش  

مبحافظة  الأردن  كلنا  ���ض��ب��اب  هيئة  ن��ف��ذت 

تدريبا  عمان  دار  اكاديية  مع  بالتعاون  جر�س 

واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��اري��ع  ادارة  مب��ج��ال 

التي  بعد  ع��ن  التدريبات  �ضل�ضلة  �ضمن  وذل��ك 

تنفذها الهيئة من خالل تطبيق زووم.

ا���ض��راء  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ف��رع يف  وق��ال��ت من�ضقة 

الزعبي، اأن التدريب ياأتي بهدف ال�ضتمرار مع 

جميع  يف  امل��ه��ارات  و�ضقل  بالتدريبات  ال�ضباب 

النواحي وعدم النقطاع عنهم ب�ضبب الظروف 

الراهنة، مبينة انه ل بد من ال�ضتمرار بتمكني 

ال�ضباب من ادارة امل�ضاريع بهدف ت�ضجيعهم على 

فتح م�ضاريعهم اخلا�ضة وعدم انتظار الوظائف 

احلكومية.

وا����ض���اف���ت ال���زع���ب���ي، ان ال���ت���دري���ب ���ض��م 73 

م�ضاركا وم�ضاركة من خمتلف حمافظات اململكة 

من  تدريبيني  ي��وم��ني  م���دار  على  تدريبهم  مت 

منازلهم من خالل تطبيق زووم .

ارن���اوؤوط  منال  ال���دورة  م��درب��ة  وا�ضتعر�ضت 

م��وا���ض��ي��ع ع���دة خ���الل ال������دورة ال��ت��ي ا���ض��ت��م��رت 

اب��ت��ك��ار اف��ك��ار ري��ادي��ة  على م���دار ي��وم��ني ومنها 

القت�ضادية  اجل��دوى  درا�ضة  واع��داد  للم�ضاريع 

واعداد املوازنة اخلا�ضة بامل�ضاريع وتاأثري و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي يف ت�ضويق امل�ضاريع. وقالت 

باأن  بالتدريب  امل�ضاركات  اح��دى  الفار  يا�ضمني 

النهائية  اللم�ضات  ا�ضافة  يف  �ضاعدتها  ال���دورة 

على م�ضروعها اخلا�س واكمال ال�ضورة النهائية 

املهارات  الكثري من  ك�ضبت  انها  له، م�ضرية اىل 

اخلا�ضة باإدارة امل�ضاريع .

ال�سبت  2020/05/23

 بدء تنفيذ المرحلة األولى إلخالء الطلبة 
المحجور عليهم صحيا بالبحر الميت

 رفع العزل عن عدد من البنايات 
والمنازل في محافظة اربد

 السياحة تحتفي بعيد االستقالل وتزين 
مديرياتها والمواقع السياحية باألعالم

جرش: تدريبات بمجال ادارة المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة  
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

طوكيو - رويرتز

زاد  اإذ  اجلمعة  النفط  اأ�سعار  انخف�ست 

الييتييوتيير بييين اليييوالييييات املييتييحييدة واليي�ييسيين 

وعييييجييييزت بيييكييين عيييين و�يييسيييع هيييييدف لييليينييمييو 

االقيييتييي�يييسيييادي لييلييعييام اجلييييييياري، مميييا اأوقييييد 

�يييسيييرارة خمييياوف ميين اأن جييائييحيية فييريو�ييس 

كورونا �ستطغى على طلب الوقود يف ثاين 

اأكرب م�ستهلك يف العامل للنفط.

اأو  دوالر   1.43 بييرنييت  خيييام  وانييخييفيي�ييس 

للربميل،  دوالر   34.63 اإىل   %4 يييعييادل  مييا 

البالغ  املنخف�س  امل�ستوى  اإىل  نزل  اأن  بعد 

33.54 دوالر للربميل.

وهبط خام غرب تك�سا�س الو�سيط 1.81 

للربميل  دوالر   32.11 اإىل   %5.3 اأو  دوالر 

وقت  يف  دوالر   30.72 اإىل  تييراجييع  اأن  بعد 

�سابق.

وارتفعت اأ�سعار النفط بقوة يف االأ�سابيع 

االأخرية وما زالت على م�سار حتقيق رابع 

التي  االنخفا�سات  بعد  اأ�ييسييبييوعييي  مك�سب 

اخلييام  انييخييفيي�ييس  حيين  اأبيييرييييل  يف  �سجلتها 

االأمريكي دون ال�سفر.

من  اأمييل  بخيبة  اأ�سيبت  االأ�ييسييواق  لكن 

قيييييرار الييي�يييسييين عييييدم و�يييسيييع هييييدف لييليينييمييو 

اجتماع  بدء  مع  اجلاري  للعام  االقت�سادي 

اأ�سبوع ملجل�س نواب ال�سعب ال�سيني. ملدة 

بن  التوتر  ت�ساعد  اإن  حمللون  ويقول 

التجارة  ب�ساأن  وال�سن  املتحدة  الييواليييات 

وخيييطييية بيييكييين لييتييطييبيييييق تيي�ييسييريييع لييي�أمييين 

الييقييومييي يف هييييوجن كييييوجن ييي�ييسيير بيياليينييفييط 

االأ�سواق. وبقية 

وحذر الرئي�س االأمريكي دونالد ترمب 

من رد فعل قوي اإزاء ال�سعي لفر�س املزيد 

الربيطانية  امل�ستعمرة  على  ال�سيطرة  من 

ال�سابقة.

ويف اليييوقيييت ذاتيييييه ييييعيييود اليييطيييليييب عييلييى 

لرويرتز  عييدت 
ُ
اأ بيانات  تظهر  اإذ  البنزين، 

العامل  عوا�سم  بع�س  يف  امليييرور  حركة  اأن 

عييام  قييبييل  م�سجلة  م�ستويات  اإىل  تتعافى 

بعد رفع القيود املرتبطة بفريو�س كورونا.

وانخف�ست خمزونات النفط االأمريكية 

االأ�يييسيييبيييوع امليييا�يييسيييي ميييقيييارنييية ميييع تييوقييعييات 

بزيادتها بح�سب ما اأظهرته بيانات ر�سمية 

هذا االأ�سبوع.

االنباط-عمان

املعدنية  واليييروة  الطاقة  وزارة  اأعلنت 

امل�ستثناة  املحروقات  حمطات  عن  اجلمعة، 

من حظر التجول الذي ي�ستمر حتى �سباح 

االثنن املقبل وعددها 7 حمطات.

العقبة  امليينييا�ييسييري:   : الييقييائييميية  وتيي�ييسييمييل 

)حمييييطيييية الييي�يييسيييرييييف حييي�يييسييين واليييطيييرييييق 

اخللفي( ويف عمان )حمطتي طريق املطار 

قرب اخلارجية، والطنيب(.

جوبرتول:عمان )اجليزة و�سارع املدينة 

الطبية( توتال: حمطة اليادودة.

وا�شنطن - رويرتز

اأكر من  اإن  قال �سندوق النقد الدويل 

اأعييبيياء  ميين  فييقييريا طييلييبييوا تخفيفا  بييلييدا   20

مبادرة  مبوجب  الر�سمية  الثنائية  الديون 

ال�سندوق  واإن  الع�سرين  تدعمها جمموعة 

ملا  املييميينييوح  االإمييهييال  لييدعييم متييديييد  م�ستعد 

بعد نهاية 2020 اإذا اقت�ست ال�سرورة.

واأبييييلييييغ جييييريي رايييي�يييس امليييتيييحيييدث بييا�ييسييم 

ال�سندوق اإيجازا �سحفيا دوريا اأن اأكر من 

وال�سبعن  الييثيي�ث  الييفييقييرية  اليييدول  ن�سف 

املييوؤهييليية اأبييييدى اهييتييمييامييا بييالييربنييامييج الييذي 

اأملته جائحة فريو�س كورونا، ومن املتوقع 

ورود مزيد من اال�ستف�سارات بخ�سو�سه.

االنباط-عمان

ومن  انها  الكهرباء  توزيع  �سركة  اكييدت 

فاأنها  املياه  قطاع  باهمية  قناعتها  منطلق 

التعامل  يف  اال�ستجابة  �سرعة  على  تعمل 

بها  تتاأثر  التي  واالنقطاعات  االعطال  مع 

م�ساريع واآبار املياه.

وقالت ال�سركة يف بيان �سحفي ردا على 

ان  بخ�سو�س  االعييي�م  و�سائل  تناقلته  مييا 

تاأخري  يف  ت�سببت  الكهربائية  االنقطاعات 

ان  املييمييلييكيية  ميينيياطييق  بييعيي�ييس  املييييييياه يف  دور 

اي�سال  باي�ء  دائييم  وب�سكل  تقوم  ال�سركة 

الييتيييييار الييكييهييربييائييي مليي�ييسيياريييع املييييييياه اهييمييييية 

ق�سوى.

وا�يييسيييافيييت انيييهيييا تيييقيييوم بييتييزويييد الييعييديييد 

اململكة  الييرئييييي�ييسييييية يف  املييييياه  ميي�ييسيياريييع  ميين 

بالتيار الكهربائي، وهي: م�سروع جر مياه 

م�سروع  عمان،  زي  مياه  م�سروع  الدي�سي، 

املوجب  مياه  م�سروع  ماعن،  اليييزارة  مياه 

اليييعيييرب  وادي  مييييييياه  مييي�يييسيييروع  اليييتيييحيييوييييل، 

(، مياه االزرق، مياه اجلثة  اململكة  )�سمال 

والطاحونه يف معان، مياه �سواقه واملوجب 

واليييقيييطيييرانيييه الييييكييييرك، مييييييياه ابيييييار احليي�ييسييا 

الطفيلة.

باعمال  تقوم  انها  اىل  ال�سركة  واأ�ييسييارت 

وحمييطييات  لل�سبكات  والت�سغيل  اليي�ييسيييييانيية 

التحويل املغذية لهذه امل�ساريع.

واأكدت على انها تويل هذه امل�ساريع اهمية 

م�ساريع حيوية وح�سا�سة،  باعتبارها  ق�سوى 

الت�ساميم  مرحلة  يف  ال�سركة  حر�ست  حيث 

مراعاة  على  امل�ساريع  هذه  لتغذية  والتنفيذ 

املوثوقية العالية واملرونة يف تغذية امل�ساريع، 

بحيث يتم تغذية امل�ساريع من خ�ل خطوط 

يف  حمييوليين  وتييوفييري  حلقي  بنظام  و�سبكات 

ا�ستمرارية  ل�سمان  رئي�سية  �سخ  حمطة  كل 

الييتيييييار يف حيييال حيي�ييسييول عييطييل عييلييى اي من 

امليييحيييوالت يييتييمييكيين فيييييهييا امليييحيييول االخيييير من 

حتميل كافة احمال امل�سخة.

و�سددت ال�سركة على حر�سها بال�سيانة 

اليي�ييسييامييليية واليييييدوريييييية ملييحييطييات الييتييحييويييل 

يتم  ان  ومراعاة  عام  كل  املغذية  وال�سبكات 

مع  وبالتن�سيق  اليي�ييسييتيياء  فييرتة  خيي�ل  ذلييك 

املياه.

وقييييالييييت انيييييه ومييينيييذ عيييييدة ا�يييسيييهييير حيييدث 

انييقييطيياعيين لييلييتيييييار الييكييهييربييائييي عييلييى هييذه 

�سركة  �سيطرة  عيين  خييارجيية  وهييي  امل�ساريع 

الكهرباء. توزيع 

ح�سل  والييذي  االول  االنقطاع   : وبينت 

 /5/20 على حمطة �سخ مياه الدي�سي يوم 

للعطل  �سبب  اي  لدينا  يتبن  ،ومل   2020

عييلييى �ييسييبييكيية تيييوزييييع، حيييييث فيي�ييسييلييت قييواطييع 

ال�سغط املتو�سط يف حمطة �سركة الكهرباء 

وبعد  الكهرباء،  توزيع  �سركة  ويف  الوطنية 

للمحطات  والييفييحيي�ييس  والييتييفييقييد  التفتي�س 

اي  وجيييود  اي  لييدييينييا  يتبن  واليي�ييسييبييكييات مل 

�سبكة  عييلييى  اجيييهيييزة  عييطييب الييييية  او  عييطييل 

العطل  يكون  قييد  انييه  يرجح  ممييا  ال�سركة، 

داخييييل حمييطيية اليي�ييسييخ عييلييى �ييسييبييكييات ك.ف 

مل�سروع  امل�سغلة  ال�سركة  �سيطرة  حتت  وهي 

يف  احللقي  النظام  ميين  ي�ستفد  ومل  املييييياه، 

اليينييظييام ب�سبب  عييلييى مييوثييوقييييية  املييحييافييظيية 

للم�سروع  امل�سغلة  ال�سركة  مهند�سو  طلب 

يف وقييييت �ييسييابييق خيييي�ل �ييسييهيير نييييي�ييسييان ميين 

النظام  نقاط  اغيي�ق  لدينا  املراقبة  مركز 

النظام كانه نظام �سعاعي  احللقي ليتحول 

مميييا تيي�ييسييبييب يف فيي�ييسييل كييامييل املييحييطيية عند 

حدوث الف�سل، مع اال�سارة اىل ان م�سروع 

املياه  ل�سخ  بئرا   50 من  اكر  فيه  الدي�سي 

مل تتاأثر باالنقطاع.

وبيياليينيي�ييسييبيية ليي�نييقييطيياع الييييثيييياين، قييالييت 

م�سروع  على  ح�سل  االنقطاع  ان  ال�سركة: 

مياه زي عمان فجر يوم 2020/5/20 والذي 

ف�سلت  حيييييث  اليي�ييسييركيية  �سيطرة  خيييارج  كييان 

وهي  بالكامل  الرئي�سية  ال�سبيحي  حمطة 

خارج عمل �سركة توزيع الكهرباء علما بان 

مدة االنقطاع مل تتجاوز ال�ساعة .

دائم  وب�سكل  تقوم  انها  ال�سركة  واأكييدت 

مل�ساريع  الكهربائي  الييتيييييار  اييي�ييسييال  بيياييي�ء 

ال�سركة  عملت  حيث  ق�سوى،  اهمية  املياه 

وبييياليييرغيييم ميييين ظييييييروف جيييائيييحييية كيييورونيييا 

فيييرتة احلييظيير بالعمل  بيياال�ييسييتييمييرار خييي�ل 

عييلييى تيينييفيييييذ �ييسييبييكييات وحميييطيييات الييتييحييويييل 

العرب  وادي  �سد  مياه  جر  م�سروع  لتزويد 

املييرحييليية الييثييانييييية )�ييسيييييكييون اكيييرب ميي�ييسييروع 

لييتييزويييد املييييياه يف �ييسييمييال املييمييلييكيية( بييالييتيييييار 

ال�سركة على اجناز  الكهربائي حيث عملت 

االعييمييال اخلييا�ييسيية بييامليي�ييسييروع ومت االنييتييهيياء 

ميييين كيييهيييربييية امليييحيييطيييات واخليييييطيييييوط قييبييل 

احييمييال  لت�سغيل  جيياهييز  وهيييو  �سهر  حيييوايل 

جار  التح�سري  ان  حيث  نهائي  ب�سكل  املياه 

واملتوقع  النهائي  للت�سغيل  املياه  طرف  من 

خ�ل �سهر 2020/6.

�شنغافورة - رويرتز

ت�ساعد  عزز  اإذ  اجلمعة  الذهب  ارتفع 

املييتييحييدة وال�سن  اليييوالييييات  بيين  الييتييوتيير 

االإقيييييبيييييال عيييليييى املييييعييييدن االأ�يييسيييفييير الييييذي 

اأنييه  الييرغييم ميين  اآميينييا، على  ُيعترب مييي�ذا 

بفعل  اأ�سبوعي  انخفا�س  لت�سجيل  يتجه 

بع�س  من  اإيجابية  اقت�سادية  موؤ�سرات 

الدول التي خففت اإجراءات العزل العام.

الفورية  املعام�ت  يف  الييذهييب  و�سعد 

1727.75 دوالر ل�أون�سة، بعد  0.2% اإىل 

اأن انخف�س 1.4% اأم�س اخلمي�س. وارتفع 

اليييذهيييب يف الييعييقييود االأميييريكييييييية االآجييليية 

0.4% اإىل 1729.40 دوالر.

و�ييييسييييعييييد امليييييعيييييدن االأ�يييييسيييييفييييير الأعييييلييييى 

ييييوم   2012 اأكييييتييييوبيييير  مييينيييذ  مييي�يييسيييتيييويييياتيييه 

االثيينيين، لكنه تييراجييع ميينييذ ذلييك احليين 

على   %0.7 ليي�نييخييفييا�ييس  حيياليييييا  ويييتييجييه 

اأ�سبوعي. اأ�سا�س 

وقييييييال اأفييييتييييار �يييسيييانيييدو ميييديييير اليي�ييسييلييع 

“العوامل  فيوت�سرز  فيليب  لدى  االأولية 

لكن  للذهب،  داعمة  زالييت  ما  االأ�سا�سية 

كيييان هيينيياك بييعيي�ييس الييتييحيي�ييسيين يف اأنيي�ييسييطيية 

املتحدة،  والييواليييات  اأوروبيييا  يف  الت�سنيع 

امل�سرتيات  مديري  موؤ�سر  بيانات  وكانت 

اأف�سل قلي�«. املا�سية  الليلة 

توترات الصين وأميركا تلقي بظاللها على أسعار النفط

وزارة الطاقة تعلن عن محطات 
المحروقات المستثناة من قرار حظر 

التجول الشامل

صندوق النقد: أكثر من 20 بلدا 
يطلبون تخفيف أعباء الديون

توزيع الكهرباء تؤكد حرصها على 
سرعة االستجابة في التعامل مع 

االعطال واالنقطاعات

الذهب يرتفع مع تصاعد 
التوترات بين أميركا والصين

 ال�سبت   23 /  5  / 2020 

 االنباط-عمان

الدكتور  االإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأكييد 

االإ�ستباقية  التحركات  ان  الييوزين  خالد 

واالإ�ييسييتيي�ييسييرافييييية اليييتيييي قييييام بييهييا جيي�ليية 

الثاين يف مو�سوع فريو�س  امللك عبداهلل 

الثنائية  اجلهود  توحيد  و�سرورة  كورونا 

والييدولييييية لييوقييف انييتيي�ييسييار وبيييياء فييريو�ييس 

كيييورونيييا امليي�ييسييتييجييد، وتييوجيييييهييات ومييتييابييعيية 

ج�لته للحكومة، اإ�ستطاع االأردن حتويل 

ظروف االأزمة ال�سعبة اإىل فر�سة ميكن 

البناء عليها يف امل�ستقبل.

اإدارة  يف  االأردين  االإجنييياز  ان  وا�ييسيياف 

�ساهم  كورونا  وبيياء  مع  والتعامل  االأزميية 

بييياليييرتوييييج لييييييي�أردن ميييين خييييي�ل اإ�ييييسييييادة 

و�سائل  على  جميعاً  مل�سناها  وا�سعة  عاملية 

االإع�م العربية واالأجنبية.

جيييياء ذلييييك خيييي�ل اليييينييييدوة احليييواريييية 

عرب  الييعيياميية  االإدارة  معهد  نظمها  الييتييي 

بعنوان  بعد،  عيين  للتوا�سل  زووم  من�سة 

الرئي�س  وبح�سور  املوؤ�س�سية(،  )الر�ساقة 

وامليييديييير الييتيينييفيييييذي ملييجييمييوعيية الييهيينييداوي 

ورئي�س  الهنداوي  احمد  الدكتور  للتميز 

النا�سر،  �ييسييامييح  املييدنييييية  اخلييدميية  دييييوان 

ومدير عام معهد االدارة العامة املهند�سة 

العجارمة. رابعة 

اال�ستثمار  هيئة  يف  كنا  اليييوزين  وقييال 

�سيكون  كييورونييا  فييريو�ييس  جائحة  اأن  نعي 

لييهييا اآثييييار كييبييرية عييلييى جييميييييع اإقييتيي�ييسييادات 

اإ�ستباقية  خييطييط  و�ييسييع  ويييجييب  الييعييامل، 

لييلييحييفيياظ عييلييى الييبيييييئيية االإ�ييسييتييثييمييارييية يف 

القائمة،  االإ�ييسييتييثييمييارات  ومتييكيين  االأردن 

العامل  يف  اجلائحة  هييذه  ظهور  منذ  فتم 

فييريييق  بييتيي�ييسييكيييييل  االأردن  يف  بييدئييهييا  وقييبييل 

هيييييئيية  اإدارات  ميييين  مييبييكيير  اإنييييييييذار  خييلييييية 

يف  بديلة  خطط  بو�سع  للبدء  االإ�ستثمار 

حال و�سل هذا الوباء اإىل االأردن.

كافة  على  وللت�سهيل  قمنا  وا�ييسيياف 

امل�ستثمرين باأمتتة اأغلب خدمات هيئة 

قيا�سية،  وب�سرعة  بعد  عن  االإ�ستثمار 

على  احل�سول  امل�ستثمر  ي�ستطيع  حيث 

اخليييدمييية الييتييي تيي�ييسييري عييمييل ميي�ييسييروعييه 

بيييييتييه دون احليياجيية  االإ�ييسييتييثييميياري مييين 

ليييزييييارة هيييييئيية االإ�ييسييتييثييمييار، كييمييا قمنا 

وذلييك  بديلة  ترويجية  خطط  بو�سع 

امل�ستثمرين  مييع  الييتييوا�ييسييل  خيي�ل  ميين 

التوا�سل  و�سائل  باإ�ستخدام  املحتملن 

االإجيييتيييمييياعيييي املييييتييييعييييددة، وكييييييان لييهييذه 

ر�ييسييالييتيينييا  اإيييي�يييسيييال  يف  دور  اليييو�يييسيييائيييل 

الرتويجية.

االإ�ستثمارية،  بالفر�س  يتعلق  وفيما 

اأن جائحة كورونا ولتميز  بن الوزين، 

احليوية  الييقييطيياعييات  بع�س  يف  االأردن 

وال�سناعي  ال�سحي  املييجييال  يف  خا�سة 

قمنا  املعلومات،  وتكنولوجيا  والزراعي 

بت�سكيل فرق عمل من هيئة االإ�ستثمار 

تلك  التوا�سل مع ممثلي  م�سوؤولة عن 

وذلك  اخلا�س  القطاع  من  القطاعات 

املقرتحة  الييفيير�ييس  اأهيييم  عييلييى  للتعرف 

ترويجها  اإىل  لي�سار  وذلك  قبلهم  من 

من خ�ل و�سائلنا الرتويجية املتعددة 

احلالية  الييظييروف  مييع  تتنا�سب  والييتييي 

التي ي�سهدها العامل اأجمع.

وخ�ل اللقاء اإ�ستعر�س رئي�س هيئة 

املوؤ�س�سية  االأبيييعييياد  اأهييمييييية  االإ�ييسييتييثييمييار 

الر�ساقة  مقومات  واهمية  للر�ساقة، 

والييقييدرة على االإ�ييسييتيي�ييسييراف والييتييطييور، 

مييييوؤكييييداً اأنيييييه ييييجيييب ميييواكيييبييية الييتييطييور 

حتى  العامل  يف  يح�سل  الييذي  املت�سارع 

نكون من ال�سباقن بو�سع االأردن على 

اخلارطة االإقليمية والعاملية يف التقدم 

ويف كافة املجاالت.

االنباط-برتا

 21 عيييييار  الييذهييب  غيييرام  بيع  �سعر  بلغ 

االأكييييير رغيييبييية مييين امليييواطييينييين بيياليي�ييسييوق 

دينار  20ر35  عند  اجلمعة  اليوم  املحلية 

لييغييايييات �يييسيييراء امليييواطييينييين مييين حميي�ت 

ال�ساغة، مقابل 70ر33 دينار لغايات بيع 

املواطنن.

ووفيييقيييا الأمييييين �ييسيير اليينييقييابيية الييعيياميية 

الأ�سحاب حم�ت جتارة و�سياغة احللي 

بيع  �سعر  بلغ  عيي�ن،  ربحي  واملجوهرات 

الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات 

اليي�ييسييراء ميين حمييي�ت اليي�ييسيياغيية عيينييد 42 

دينارا و20ر31 دينار على التوايل.

وبن ع�ن يف ت�سريح لوكالة )برتا(، 

7 غرامات  ان �سعر اللرية الر�سادي وزن 

الييلييرية  �سعر  بييلييغ  فيما  دييينييارا،   247 بييلييغ 

دييينييارا،   282 غييرامييات   8 وزن  االجنليزي 

خيي�ل  الييي�يييسيييوق  نيي�ييسيياط  ان  اىل  ميي�ييسييريا 

االيام االخرية كان �سعيفا جلهة الطلب 

لييقييليية امليينييا�ييسييبييات االجيييتيييمييياعييييييية، قييابييلييه 

عر�س متو�سط بعد تراجع ا�سعار املعدن 

النفي�س مبقدار 20 دوالرا.

واو�سح ع�ن ان �سعر املعدن اال�سفر 

 1735 عند  اجلمعة  بلغ  العاملية  بال�سوق 

دوالرا ل�ون�سة الواحدة.

و�سانع  تاجرا   850 يقارب  ما  ويوجد 

اردين  بييراأ�ييسييمييال  اململكة  عييمييوم  ذهييب يف 

دينار  مليارات   5 من  اكيير  يبلغ  خال�س 

يف حده االأدنى.

الوزني: الخطط إالستباقية مكنتنا من مواجهة تداعيات 
فيروس كورونا

2ر35 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية
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االنباط-وكاالت

يتوا�صل هجوم القوات التابعة حلكومة 

ال��وف��اق ال��وط��ن��ي على ع��دة حم���اور جنوب 

ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ط��راب��ل�����س ويف اجت���اه 

الرئي�س  الوحيد  املعقل  ت��ره��ون��ة،  مدينة 

ل���ق���وات اجل��ي�����س ب��ق��ي��ادة ح��ف��ر يف ال��غ��رب 

الليبي

وت���رك���ز اال����ص���ت���ب���اك���ات ال��ع��ن��ي��ف��ة ال��ت��ي 

التقيلة  االأ�صلحة  اجلانبان  فيها  ي�صتخدم 

و����ص���اح اجل���و يف م��ن��ط��ق��ت��ي ال���ق���وه ب��ول��ل��ي 

ال�������ص���اح���ل���ي���ة، وه�����ي ال����ب����واب����ة ال�����ص��م��ال��ي��ة 

اجلنوبي  املدخل  يف  والطوي�صة،  لرهونة، 

الغربي ملدينة ترهونة

وي�����ص��ت��د ال���ق���ت���ال ع�����اوة ع��ل��ى ذل����ك يف 

حم������اور ج���ن���وب ال���ع���ا����ص���م���ة، وخ���ا����ص���ة يف 

م��ن��ط��ق��ة �����ص����اح ال�����دي�����ن، ح���ي���ث مت��ك��ن��ت 

كبرية،  مكا�صب  حتقيق  من  ال��وف��اق  ق��وات 

ان�صحاب  م��ع  امل��واق��ع،  اأه��م  على  و�صيطرت 

قوات اجلي�س من املنطقة

وع���ل���ى ال��ن��ق��ي�����س م����ن حم������اور ج��ن��وب 

ال��ع��ا���ص��م��ة، ت���وؤك���د م�����ص��ادر م��ت��ط��اب��ق��ة اأن 

الوفاق  حلكومة  املوالية  ال��ق��وات  هجمات 

يف اجتاه ترهونة من ال�صمال واجلنوب مل 

اأن  بعد  خا�صة  االآن،  حتى  بالنجاح  تتكلل 

قواتها  على  غ��ارات  اجلي�س  طائرات  �صنت 

امل��ت��ق��دم��ة، م��ا اأج��ره��ا على االن�����ص��ح��اب يف 

حمور القره بوللي

ال���دائ���رة  امل��ع��رك��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

حاليا حول ترهونة ويف �صواحي العا�صمة 

امل��ع��رك��ة احلا�صمة  اجل��ن��وب��ي��ة، ه��ي مب��ث��اب��ة 

يف  الوطني”  “اجلي�س  ل��ق��وات  االأخ�����رية 

غرب الباد، يف حال جنحت قوات الوفاق 

يف ال�صيطرة عليها، مبا متثله من ثقل من 

جهة القوة الع�صكرية والتعداد ال�صكاين

م����ن ج���ان���ب اآخ�������ر، ان�����ص��م��ت ال�����ص��ف��ارة 

ال��دع��م  ب��ع��ث��ة  اإىل  ليبيا  ل���دى  االأم��ري��ك��ي��ة 

الدولية يف هذا البلد، يف التعبري عن القلق 

اإىل  م�صرية  الطويل،  امل�صلح  ال�صراع  من 

اأن الوقت حان لوقف فوري للت�صعيد من 

 5 جميع االطراف، والعودة اإىل مفاو�صات 

+ 5 التي تقودها االأمم املتحدة

 معركة الحسم في الغرب الليبي على أشدها

الرئيس األلماني يتعهد للمسلمين 
بالتصدي للتحريض العنصري

االنباط-وكاالت

ت��ع��ه��د ال���رئ���ي�������س االأمل��������اين ف����ران����ك – ف��ال��ر 

���ص��ت��اي��ن��م��اي��ر، ل��ل��م�����ص��ل��م��ن يف اأمل���ان���ي���ا ب��ال��ت�����ص��دي 

ل��وك��ال��ة  وف��ق��اً  ال��ع��ن�����ص��ري،  للتحري�س  احل��ا���ص��م 

االأنباء االأملانية.

ر�صالة  يف  )اجلمعة(،  ام�س  �صتاينماير،  وكتب 

ت��ه��ن��ئ��ة مب��ن��ا���ص��ب��ة اق�����راب ح��ل��ول ع��ي��د ال��ف��ط��ر: 

واالإق�صاء  بالكراهية  ن�صمح  ول��ن  لنا  ينبغي  »ال 

والهجمات  امل�صلمن  على  العنيفة  واالع��ت��داءات 

ومهمة  ف���رد.  ك��ل  مهمة  امل�صاجد… ه���ذه  ع��ل��ى 

الدولة هي حمايتكم«.

ال��ه��ج��وم  االأذه���������ان  اإىل  ���ص��ت��اي��ن��م��اي��ر  واأع��������اد 

العن�صري يف مدينة هاناو الذي وقع قبل ثاثة 

اأ�صهر وخّيم على �صهر رم�صان هذا العام.

43 عاماً  يبلغ من العمر  اأملانياً  اأن رجًا  ُيذكر 

قتل ت�صعة اأفراد من اأ�صول اأجنبية يف 19 فراير 

)���ص��ب��اط( امل��ا���ص��ي، واأ���ص��اب اآخ��ري��ن، ث��م قتل اأم��ه 

وان��ت��ح��ر. وق��ب��ل ارت���ك���اب ال��ه��ج��وم، ن�����ص��ر ال��رج��ل 

م��وؤام��رة  ن��ظ��ري��ات  تت�صمن  وف��ي��دي��وه��ات  كتيبات 

واآراء عن�صرية على االإنرنت.

�صدمتني  اجلرمية  »ه��ذه  �صتاينماير:  وكتب 

ال�صلمي وعلى  ب�صدة. كانت هجوماً على تعاي�صنا 

مراعاة  البلد:  ه��ذا  يف  نتقا�صمها  التي  القيم  كل 

ك���رام���ة االإن�������ص���ان وال��ت�����ص��ام��ح وال���ت���ن���وع وح��ري��ة 

العقيدة«.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأع����رب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأمل����اين 

بوقف  االل��ت��زام  ع��دم  اإزاء  اأ�صفه  هايكو ما�س، عن 

اإط�����اق ال���ن���ار ال��ع��امل��ي، ال����ذي ط��ال��ب��ت ب���ه االأمم 

املتحدة يف �صوء جائحة »كورونا«، يف اأجزاء كثري 

من العامل حتى يف �صهر رم�صان.

بالغة  بق�صوة  البع�س  »ي��ح��اول  م��ا���س:  وق���ال 

اأزم��ة )كورونا(…  خلق حقائق ع�صكرية يف ظل 

من  ب�صدة  ت�صررت  التي  املناطق،  �صكان  كان  لقد 

املا�صية، يف  ال�صنوات  خ��ال  وال��ن��زاع��ات  احل��روب 

اأم�ّس احلاجة اإىل هذا التوقف«.

االنباط-وكاالت

ق�����ال رئ���ي�������س ج����ه����از اال����ص���ت���خ���ب���ارات 

“اأمان” ال�صابق،  الع�صكرية االإ�صرائيلية 

نفوز  وحدها  اجلوية  بالقوات  لي�س  اإنه 

باحلرب

ال�”ال�صابعة”،  العرية  القناة  ونقلت 

ع���ن ل�����ص��ان اجل�����رال ع��ام��و���س ي��ادل��ن، 

رئ���ي�������س ج���ه���از امل����خ����اب����رات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

اأنه “اأمان” ال�صابق،  االإ�صرائيلية 

الأك����ر م���ن ع��ق��د م���ن ال���زم���ان، يعلم 

�صاحة  ه��و  االإن��رن��ت  اأن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون 

ج����دي����دة ل���ل���ح���رب، وب�������اأن ال�������ص���اي���ر ل��ه 

حدوده، ينجح تارة، ويف�صل تارة اأخرى، 

كما اأن القوات اجلوية ال تربح وحدها

يراأ�س  ال��ذي  يادلن،  اجل��رال  واأ�صار 

ح��ال��ي��ا م��رك��ز درا����ص���ات االأم����ن ال��ق��وم��ي، 

القوة  اأن  اإىل  اأب��ي��ب،  ت��ل  جلامعة  التابع 

على  ع�صية  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ص��ي��ران��ي��ة 

ال�صاير  ح���روب  اأن  اأك���د  ول��ك��ن��ه  اإي����ران، 

ل��ي�����ص��ت ح���روب���ا ع���امل���ي���ة، واإمن������ا ح���روب 

ال��ق��وات  م��ن ح���روب  اإىل غ��ريه��ا  ت�صاف 

الرية والبحرية واجلوية

امل��واق��ع  م��ن  ال��ع�����ص��رات  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ق���د ت��ع��ر���ص��ت،اخل��م��ي�����س، 

ال��ن��ط��اق، غري  وا���ص��ع  اإل��ك��روين  لهجوم 

التحتية  البنية  اأ�صرار يف  ت�صجل  اأنه مل 

اإ�صرائيل يف 

“يديعوت  �����ص����ح����ي����ف����ة  وذك���������������رت 

الهجوم  اأن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  اأحرونوت” 

بع�صها حكومي،  املواقع،  عددا من  طال 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  م���وق���ع  اأي  ي�����ص��ب  ف��ي��م��ا مل 

الإدارة من�صاآت ح�صا�صة

وق����ال ق�����ص��م ال�����ص��اي��ر االإ���ص��رائ��ي��ل��ي: 

وتوقيف  امل�صكلة  يعاجلون  “بداأوا  اإنهم 

باالمتناع  املت�صفحن  واأو�صوا  الهجوم، 

التي  باملواقع  رواب��ط  على  ال�صغط  عن 

للهجوم« تعر�صت 

عن  االإ�صرائيلية  “كان”  قناة  ونقلت 

“منظمة من  اإن  �صركة الأمن املعلومات، 

اأفريقيا  و�صمال  تركيا  من  مهاجمن   9

وقطاع غزة، ن�صطوا منذ ال�صهر املا�صي، 

يف حماولة ا�صتهداف مواقع اإ�صرائيلية«

واج���ه���ات  ع���ل���ى  “الهاكرز”  ون�������ص���ر 

امل����واق����ع ال���ت���ي مت اخ���راق���ه���ا، م��ق��اط��ع 

مدن  وت��دم��ري  ا���ص��ت��ه��داف  تظهر  فيديو 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ب��واب��ل م��ن ال�����ص��واري��خ، مع 

ل��ل��م��ف��اج��اأة  “ا�صتعدوا  ع���ب���ارة  اإرف�������اق 

تكون موجودة  ل��ن  واإ���ص��رائ��ي��ل  ال��ك��رى، 

25 عاما« بعد 

“ت�صنيم”  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  وذك��������رت 

“هجمات �صيرانية وا�صعة  اأن  االإيرانية 

مراكز  م��ن  العديد  ا�صتهدفت  النطاق، 

م�صيفة   ، الإ���ص��رائ��ي��ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

خارج  اأ�صبح  املراكز  تلك  من  “عددا  اأن 

اخلدمة«

ال�����ص��اي��ر  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 

اجلهات  اأي��ام،  قبل  ح��ذرت،  االإ�صرائيلية 

ال���ر����ص���م���ي���ة م����ن اإم���ك���ان���ي���ة ����ص���ن ه��ج��وم 

يوم  مبنا�صبة  اإ�صرائيل  على  اإل��ك��روين 

القد�س، الذي حتييه اإيران كل عام

 رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق: اإلنترنت ساحة جديدة للحرب

 القناة 12 العبرية: شرطي فلسطيني حاول 
تنفيذ عملية في حوارة قرب نابلس

 خامنئي: إسرائيل »غدة سرطانية« في الشرق األوسط

 معاريف: وقف التنسيق األمني قد 
يؤدي لتجديد العمليات التفجيرية

 روسيا تؤكد التزامها باتفاقية »األجواء 
المفتوحة« رغم انسحاب واشنطن

 بايدن يصف ترامب بأنه مدمر للبشر ويدعو 
الواليات المتحدة لقيادة العالم ضد الصين

االنباط-وكاالت

اإن املتهم بقيامه برفع �صاحه جتاه �صيارة للم�صتوطنن يف  قالت القناة )12( العرية 

حوارة قرب نابل�س قبل يومن هو �صرطي فل�صطيني

مدينة  من  ال�صرطي  اأن  اجلمعة،  ام�س  م�صاء  القناة،  مرا�صل  حمو”  “اأوهيد  واأ���ص��اف 

نابل�س ومل يعتقله االحتال حتى هذه اللحظة

نابل�س،  يف  الفل�صطينية  لل�صرطة  مبركز  حالياً  يتواجد  ال�صرطي  فاإن  املرا�صل  وبح�صب 

اأن االحتال يجد �صعوبة بطلب ت�صليم ال�صرطي لقوات االحتال للتحقيق معه  م�صيفاً 

ب�صبب وقف التن�صيق االأمني

وكان جي�س االحتال اأعلن قبل يومياً اأن �صاباً فل�صطينياً حاول تنفيذ عملية اإطاق نار 

جتاه �صيارة للم�صتوطنن قرب حوارة

اأطلق  حن  يف  اإ�صابات  وق��وع  دون  املكان  من  ان�صحب  ال�صاب  اأن  االح��ت��ال  جي�س  وذك��ر 

امل�صتوطن �صائق ال�صيارة النار يف حماولة الإ�صابة ال�صاب

االنباط-وكاالت

دعا الزعيم االإيراين االأعلى اآية اهلل علي خامنئي الفل�صطينين ام�س اجلمعة اإىل 

موا�صلة انتفا�صتهم �صد اإ�صرائيل، وا�صفا اإياها باأنها غدة �صرطانية يتعن الت�صدي 

لها اإىل اأن يتحرر الفل�صطينيون

اأن ت�صتمر  وقال خامنئي يف خطبة على االإنرنت: انتفا�صة الفل�صطينين ينبغي 

النظام  واجبة  اإ�صامية  وفري�صة  اهلل  �صبيل  يف  جهاد  فل�صطن  اأج��ل  من  الن�صال 

ال�صهيوين غدة �صرطانية يف املنطقة

�صُي�صتاأ�صل الطويل  ال�صهاينة  وتابع: فريو�س 

االأخ���رية  اجل��م��ع��ة  ي��واف��ق  ال���ذي  ال��ق��د���س  ي��وم  مبنا�صبة  خطبته  خامنئي  واأل��ق��ى 

الثورة  قائد  اخلميني  اهلل  روح  اهلل  اآي��ة  اأعلنه  ال��ذي  اليوم  وه��و  رم�صان،  �صهر  من 

االإ�صامية يف اإيران

االنباط-وكاالت

ت�صفي  العرية،   13 ال��� بالقناة  العربية،  بال�صوؤون  واملخت�س  االإ�صرائيلي،  املحلل  قال 

يحزكئيلي، اإن وقف التن�صيق االأمني بن ال�صلطة واإ�صرائيل، قد يوؤدي لتجديد عمليات 

التفجريية.

ام�س  ال��ع��ري��ة  “معاريف”  �صحيفة  معه  اأج��رت��ه��ا  مقابله  يف  يحزكئيلي،  واأ���ص��اف 

العمليات  جتديد  يتم  قد  االأمني،  التن�صيق  وقف  عن  ال�صلطة  اإع��ان  بعد  اأنه  اجلمعة، 

ال�صفة. التفجريية من 

وبح�صب املحلل، فاإن التن�صيق االأمني يعني، التعاون بن اجلي�س االإ�صرائيلي، واأجهزة 

اأمن ال�صلطة، �صد احلركات االإ�صامية بال�صفة، حتديدا حما�س، واعتقال عنا�صرها.

االأمني،  التن�صيق  من  ت�صتفيد  التي  الوحيدة  لي�صت  اإ�صرائيل  اأن  اىل  املحلل،  ولفت 

بل اأبو مازن كذلك، الذي يتلقى معلومات عن حتركات حما�س بال�صفة من اإ�صرائيل.

اإ�صرائيل،  اىل  ر�صمية  ر�صالة  يومن،  قبل  اأر�صلت  الفل�صطينية،  ال�صلطة  اأن  اىل  ي�صار 

التن�صيق االأمني،  اأنها لن ت�صمح بالعنف مبناطق ال�صفة الغربية، بعد وقف  اأكدت فيها 

بح�صب ما ك�صفت عنه قناة “كان” العرية.

االنباط-وكاالت

اأن ب��اده �صتبقى  األك�صاندر غرو�صكو ام�س اجلمعة،  اأّك��د نائب وزي��ر اخلارجية الرو�صي 

ملتزمة باتفاقية االأجواء املفتوحة طاملا اأنها �صارية املفعول، رغم اإعان الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب اأن وا�صنطن تنوي االن�صحاب منها

وقال غرو�صكو لوكالة ريا نوفو�صتي االإخبارية: نحتاج اإىل اّتباع نهج براغماتي. طاملا اأن 

املعاهدة �صارية املفعول، ننوي االلتزام ب�صكل كامل مبجيع احلقوق وااللتزامات املرتبطة بنا 

يف هذه االتفاقية

واأعلن ترامب اخلمي�س اأن الواليات املتحدة �صتن�صحب من االتفاقية املرمة مع رو�صيا 

و32 دولة اأخرى، والتي حتّولت اإىل ثالث معاهدة �صبط ت�صّلح يتخلى الرئي�س االأمريكي عنها 

منذ و�صوله اإىل ال�صلطة

وقال ترامب لل�صحافين اإن رو�صيا مل تلتزم باملعاهدة ، م�صيفا: �صنن�صحب اإىل اأن يلتزموا

وت�صمح املعاهدة جلي�س دولة من�صوية فيها بتنفيذ عدد حمدد من رحات اال�صتطاع 

غري امل�صلحة كل �صنة فوق دولة اأخرى مع اإباغها باالأمر قبل وقت ق�صري من اجلولة

وتهدف االتفاقية لتعزيز التفاهم املتبادل والثقة بن الدول املوقعة

ودخلت املعاهدة حّيز التنفيذ عام 2002 وتعد اأداة مهّمة يف �صبط الت�صّلح على �صعيد العامل

وقال غرو�صكو اإن رو�صيا تت�صّرف على اأ�صا�س اأن جميع الدول االأخرى �صتت�صرف بذات 

الطريقة.. وتّتخذ نهجا واعيا جتاه التزامات االأطراف بهذه االتفاقية

االتفاقية  املتحدة من  الواليات  ان�صحاب  اأن  الرو�صي اخلمي�س من  الدبلوما�صي  وح��ّذر 

�صي�صر باأمن اأوروبا وم�صالح حلفاء وا�صنطن

بدوره، دعا وزير اخلارجية االأملاين هايكو ما�س الواليات املتحدة اخلمي�س اإىل اإعادة النظر 

يف قرارها. وقال: اأ�صعر باالأ�صف العميق على االإعان ، م�صيفا: �صنعمل مع �صركائنا حل�س 

الواليات املتحدة على )اإعادة( النظر يف قرارها

االنباط-وكاالت

دع���ا امل��ر���ص��ح ال��دمي��ق��راط��ي املحتمل 

للرئا�صة االأمريكية جو بايدن الأن تقود 

الواليات املتحدة املجتمع الدويل يف اإدانة 

ال�����ص��ن ب�صبب ت�����ص��ري��ع ج��دي��د ل��اأم��ن 

القومي يف هونغ كونغ

وقال بايدن يف ت�صريحات لقناة “�صي 

اأن  “يجب  اجلمعة:  �صي” ام�س  ب��ي  اإن 

)اأي  اأفعالهم  الإدان���ة  العامل  بقية  ندعو 

ب�صبب  ترامب  انتقد  كما  ال�صينين(”، 

االإن�صان  حقوق  ق�صايا  اإزاء  “�صمته” 
“مدمر للنا�س  اإن���ه  وال���ذي ق��ال ب��اي��دن 

حول العامل«

يفعله  م����ا  “كل  ب����اي����دن:  واأ������ص�����اف 

)ت������رام������ب( ه����و ت�����ص��ج��ي��ع ال��ب��ل��ط��ج��ي��ة 

وال���دي���ك���ت���ات���وري���ن، ال���ذي���ن اأع���ت���ق���د اأن 

االألفة  الواقع نوع من  الرئي�س يف  لدى 

والتقارب لهم«

ت��زام��ن��ت ت�����ص��ري��ح��ات ب���اي���دن ب�����ص��اأن 

كونغ مع  لهونغ  القومي  االأم��ن  ت�صريع 

اأخ����رى اأط��ل��ق��ه��ا ال��ي��وم وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

االأمريكي مايك بومبيو دعا فيها بكن 

الإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ه���ذا ال��ت�����ص��ري��ع ال��ذي 

و�صفه ب�”الكارثي”، حمذرا من تداعياته 

التي  املواتية  االقت�صادية  املعاملة  على 

تتلقاها هونغ كونغ من الواليات املتحدة

برد  ال�صن  ت��رام��ب  ه��دد  واخلمي�س 

“يحظر  ق��ان��ون��ا  اأق�����رت  اإذا  ق����وي  ف��ع��ل 

االحتجاجات” يف هونغ كونغ

نقطة  ال�صن  اأ�صبحت  م��ا  و�صرعان 

االأمريكي،  الرئا�صي  ال�صباق  مركزية يف 

ح��ي��ث اأن���ف���ق ت���رام���ب وب����اي����دن م��اي��ن 

ال���دوالرات على حمات دعائية متهيدا 

النتخابات 3 نوفمر ي�صتهدف كل منهما 

من خالها �صجل خ�صمه يف التعامل مع 

بكن

ا�صتغال  على  ت��رام��ب  وت��رك��ز حملة 

العداء املتزايد لاأمريكين جتاه ال�صن 

ب�صاأن تف�صي فريو�س كورونا لدعم خطته 

العادة انتخابه، على اأن بايدن لن يكون 

قدر الرئي�س  على  بكن  “قا�صيا” جتاه 
احلايل

يف امل��ق��اب��ل، ي��ق��ول ب��اي��دن اإن ت��رام��ب 

يف ال���واق���ع ي�����ص��اع��د ال�����ص��ن م���ن خ��ال 

وا�صنطن مع حلفائها  تقوي�س عاقات 

وتقليل دور الواليات املتحدة وتاأثريها يف 

املوؤ�ص�صات الدولية
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 الزمالك يحتفل بأنجازه
 بعد كورونا

 كيليني معجب بـ »عضة« 
سواريز

 كليسترز تأمل مواصلة 
مشوار التنس

 
القاهرة - وكاالت

قال خالد الغندور جنم الزمالك 

ال��ن��ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اإن  ال�����س��اب��ق، 

الأب���ي�������س، ق����رر اإق����ام����ة اح��ت��ف��ال��ي��ة 

الثانية.  الألفية  يف  تتويًجا  بالأكرث 

واأ�����س����اف ال���غ���ن���دور خ����ال ب��رن��ام��ج 

زم����ل����ك����اوي ع���ل���ى ق����ن����اة ال���زم���ال���ك 

قرر  البي�ساء  القلعة  اإدارة  “جمل�س 
على  �سخمة  اإع��ان��ي��ة  ح��م��ل��ة  ع��م��ل 

تتويًجا  الفرق  كاأكرث  النادي  اأ�سوار 

الثانية،  بالألفية  ال�سمراء  القارة  يف 

وت��اب��ع  احلقيقي”.  ال���ق���رن  وب���ط���ل 

بتنظيم  الأب��ي�����س  جمل�س  “�سيقوم 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ك���رى وذل���ك ب��ع��د ع��ودة 

اأزم��ة  انتهاء  بعد  لطبيعتها  احل��ي��اة 

كورونا”. وكان الكاف قد منح لقب 

ال���ق���رن الأف����ري����ق����ي، ل���اأه���ل���ي رغ��م 

ح�����س��ول��ه ع��ل��ى اإج���م���ايل 7 ب��ط��ولت 

ال���ذي ح�سل فيه  ال��وق��ت  ق��اري��ة، يف 

الزمالك على 9 األقاب، قبل اأن يعلن 

ال���ق���اري، حتديد  م�����س��ئ��ول��و الحت����اد 

ال���ن���ق���اط ك���م���ع���اي���ر حل�������س���م ن����ادي 

القرن.

 
عوا�صم - وكاالت

الإي��ط��ايل جيورجيو  امل��داف��ع  اأب���دى 

ك��ي��ل��ي��ن��ي يف ���س��رت��ه ال���ذات���ي���ة اإع��ج��اب��ه 

لوي�س  الأوروغواياين  املهاجم  بت�سرف 

����س���واري���ز ع��ن��دم��ا ع�����س��ه اأث���ن���اء م��ب��اراة 

م��ت��وت��رة يف ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم 

ق���رار �سد  ال���رازي���ل. و���س��در  2014 يف 

العقاب خال  اأفلت من  الذي  �سواريز، 

امل��ب��اراة، ب��الإي��ق��اف اأرب��ع��ة اأ���س��ه��ر وت�سع 

اإن��ه  ق��ال  كيليني  لكن  دول��ي��ة،  م��ب��اري��ات 

م��ه��اج��م  ����س���د  ���س��غ��ي��ن��ة  اأي  ي��ح��م��ل  ل 

ب��ر���س��ل��ون��ة.  وق���ال ق��ائ��د ي��وف��ن��ت��و���س يف 

ال�����ذي يحمل  ال���ذات���ي���ة  ���س��رت��ه  ك���ت���اب 

جزء  ”اخلبث  جيورجيو‘  ‘اأنا  ع��ن��وان 

م��ن ك��رة ال��ق��دم ول اأف�����س��ل ال��ق��ول اإن��ه 

غ���ر ���س��رع��ي. ل��ت��ج��اوز م��ن��اف�����س يجب 

مبكره  معجب  اأن��ا  بالذكاء.  تتحلى  اأن 

)�سواريز(. لو افتقد هذا املكر �سي�سبح 

مل  اإنه  كيليني  وقال  مهاجما عاديا“.  

ي��ح��دث اأي ���س��يء غ��ري��ب يف ه��ذا ال��ي��وم 

”كنت  واأ���س��اف   .2014 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف 

اأراق�������ب )اإدي���ن�������س���ون( ك���اف���اين م��ع��ظ��م 

املباراة. لعب اخر ي�سعب مراقبته ول 

نريد اأن نرتاجع اأمامه. وفجاأة لحظت 

وح��دث  كتفي.  يف  للع�س  تعر�ست  اأين 

م����ا ح�����دث ل���ك���ن ه�����ذه ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 

ج��از  واإذا  ال���ت���اح���م  ع��ن��د  )����س���واري���ز( 

اأي�����س��ا.  ا�سرتاتيجيتي  اإن��ه��ا  ال��ق��ول  يل 

امل��واج��ه��ة  واأف�����س��ل  م��ت�����س��اب��ه��ان.  فنحن 

امل��ب��اراة  وك��ان��ت  مثله“.   مهاجمني  م��ع 

حتى  اأه����داف  دون  ال��ت��ع��ادل  اإىل  ت�سر 

بدقائق  بعدها  لكن  احل��ادث  وق��وع هذا 

جن��ح��ت اأوروغ�������واي يف ت�����س��ج��ي��ل ه��دف 

اإىل دور  1-�سفر الذي �سعد بها  الفوز 

اإيطاليا. ال�ستة ع�سر على ح�ساب 

 
عوا�صم - وكاالت

اأنها  كلي�سرتز،  كيم  البلجيكية  اأك��دت 

مازالت تعتزم ال�ستمرار يف املناف�سة حتى 

امل��زي��د م��ن م��ب��اري��ات التن�س  ت��ق��ام  ل��و مل 

امل�����س��ن��ف��ة الأوىل  امل��و���س��م.ك��ل��ي�����س��رتز  ه���ذا 

كانت   ،2003 يف  التن�س  لعبات  عامليا بني 

اأنها  املا�سي  �سبتمر/اأيلول  اأعلنت يف  قد 

يف  اعتزالها  عقب  البي�ساء  للعبة  �ستعود 

�ستكمل  ال��ت��ي  كلي�سرتز،  وق��ال��ت    .2012

�سنة:   37 يوليو/حزيران  من  الثامن  يف 

املو�سم،  هذا  اللعب  من  نتمكن  اأن  “اآمل 
ولكن حتى اإن مل يكن الأمر كذلك، اأعول 

على ال�ستمرار”. جاء ذلك يف مقابلة مع 

نقلتها  الدولية(،  التن�س  م�ساهر  )قاعة 

البلجيكية  والتليفزيون  الإذاع����ة  �سبكة 

الاعبة  وكانت  اإف(.  بي  تي  )اآر  العامة 

للمرة  التن�س  عن  ابتعدت  قد  البلجيكية 

عادت  ثم  اأ�سرة،  لتكوين   2007 يف  الأوىل 

جمددا  ق��ررت   2012 ويف   .2009 يف  للعب 

امل�سرب من  لكرة  ع��ادت  الع��ت��زال، ح��ني 

منيت  م��ب��ارات��ني  �سوى  تخ�س  مل  جديد 

خ��ال��ه��م��ا ب��ال��ه��زمي��ة، يف ب��ط��ول��ت��ي دب��ي 

كلي�سرتز،  ولكن  )املك�سيك(.  ومونتري 

منها   3 �سام  جراند  األ��ق��اب   4 ب�  املتوجة 

يف اأمريكا )2005 و2009 و2010(، اأكدت: 

ك���ان يف  اإذا  ب��ح��اف��زي��ة.  اأ���س��ع��ر  زل���ت  “ما 
املفتوحة،  اأمريكا  بطولة  اإقامة  الإمكان 

اأود اأن اأكون م�ستعدة«.

االنباط – عمان

م�����س��ادر مطلعة  م���ن  الن���ب���اط  ع��ل��م��ت 

ي��وم اخلمي�س  با�سر  ال��ق��دم  ك��رة  احت��اد  ان 

ب�������س���رف امل�����س��ت��ح��ق��ات امل���ال���ي���ة ال��ق��دمي��ة 

وال��ت��ي وع��د ب�سرفها  امل��ح��رتف��ني  لن��دي��ة 

نهاية  مع  تنتهي  مراحل  وعلى  اي��ام  قبل 

ال����ع����ام اجل�������اري ..ب����ع����د ان ق�����ام الحت�����اد 

بعد   2018 لعام  الرعاية  بخ�سم مبلغ حق 

الر�سمي  الراعي  املنا�سر  �سركة  اعتذار 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا املالية  ال��وف��اء  ل��احت��اد ع��ن 

جتاه الحتاد والتي تبلغ ما قيمته مليون 

بت�سليم  ..وق���ام الحت���اد  دي��ن��ار  ال��ف  و800 

الف   7 مبلغ  وال��وح��دات  الفي�سلي  اندية 

مبلغ  بخ�سم  قام  ان  بعد  ن��ادي  لكل  دينار 

���س��ي��ن��ف��ذه على  م���ا  دي���ن���ار وه����و  ال����ف   100

ك��ل الن���دي���ة دون ا���س��ت��ث��ن��اء ..و���س��ي��وا���س��ل 

بعد  الن��دي��ة  م�ستحقات  ب�سرف  الحت���اد 

نادي  ..و�سيكون  الفطر  عيد  عطلة  نهاية 

ال��ن��ادي الك��رث حظا من دفعات  اجل��زي��رة 

71 ال��ف  الحت������اد ح��ي��ث ���س��ي��ت�����س��ل��م م��ب��ل��غ 

على  قبل  م��ن  يح�سل  مل  باعتباره  دي��ن��ار 

ك��ل��ه��ا ب�سبب  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  م�����س��ت��ح��ق��ات 

احلجز على امواله من قبل رئي�س النادي 

ال�سبق ال�سيد �سمر من�سور ..

وع��ل��م��ت الن���ب���اط ك���ذل���ك ان الن���دي���ة 

احتجت على قيمة املبلغ امل�سروف لها بعد 

�سابقا على  اتفق معها  ان كان الحتاد قد 

وال��وح��دات  الفي�سلي  ان  حتى  اك��ر  مبلغ 

رف�سا التوقيع على الو�سل املايل اخلا�س 

قيمته  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  امل���دف���وع  ب��امل��ب��ل��غ 

عليها  املرتتبة  اللتزامات  توازي  ل  التي 

..وم��ن  الفنية  والج��ه��زة  الاعبني  جت��اه 

طارئا  اجتماعا  الندية  تعقد  ان  املنتظر 

بعد عطلة العيد للرد على خطوة الحتاد 

تلك .

 
برلني - وكاالت

ي�����س��ع��ى ب����اي����رن م���ي���ون���خ وب���ورو����س���ي���ا 

دورمت���ون���د ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز يف اجل��ول��ة 

ملوا�سلة ح�سد  الأمل��اين،  ال��دوري  27 من 

ال��ن��ق��اط وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ق��ب��ل م��واج��ه��ة 

املرحلة  الفريقني يف  املرتقبة بني  القمة 

ال��ت��ال��ي��ة. وي�����س��ت�����س��ي��ف ب���اي���رن م��ي��ون��خ، 

اللقب،  وح��ام��ل  البوند�سليجا  مت�سدر 

ف���ري���ق اآي���ن���رتاخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت م�����س��اء 

دورمتوند،  بورو�سيا  يحل  فيما  ال�سبت، 

����س���اح���ب امل����رك����ز ال�����ث�����اين، ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى 

ف��ول��ف�����س��ب��ورج. و���س��ت��ك��ون م���ب���اراة ب��اي��رن 

م��واج��ه��ت��ني  م���ن  الأوىل  واآي����ن����رتاخ����ت، 

ب���ني ال��ف��ري��ق��ني خ����ال اأ���س��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة، 

ح��ي��ث ي��ف��رت���س اأن ي��ت��ج��دد ال�����س��راع بني 

يونيو/حزيران  اأوائ��ل  جمددا  الفريقني 

يف الدور قبل النهائي من كاأ�س اأملانيا.

�سيفا  فيحل  دورمتوند،  بورو�سيا  اأما 

على فولف�سبورج �ساحب املركز ال�ساد�س.

يف اجلولة 27، و�ست�سهد جميع مبارياتها 

ال�����وق�����وف دق���ي���ق���ة ����س���م���ت ح�������دادا ع��ل��ى 

امل�ستجد.  ك��ورون��ا  ف��رو���س  وب��اء  �سحايا 

البوند�سليجا  م��ي��ون��خ  ب��اي��رن  وي��ت�����س��در 

بورو�سيا دورمتوند،  اأمام  4 نقاط  بفارق 

يوم  القمة  الفريقان يف مباراة  و�سيلتقي 

املقبل يف دورمتوند.ويتمتع كل  الثاثاء 

ال��ع��ام  ب��داي��ة  ف��ري��ق مب�ستوى ج��ي��د م��ن��ذ 

اجلديد، كما حقق كل منهما الفوز لدى 

املا�سي،  ال�سبت  يوم  املناف�سات  ا�ستئناف 

وذلك بعد توقف دام �سهرين ب�سبب اأزمة 

ال���وب���اء ال��ع��امل��ي. و���س��ه��د ب��اي��رن م��ي��ون��خ، 

امل���ت���وج ب����ال����دوري يف امل���وا����س���م ال�����س��ب��ع��ة 

امل���ا����س���ي���ة، جت���دي���د ع��ق��د ق���ائ���د ال��ف��ري��ق 

عام  حتى  نوير  مانويل  مرماه  وح��ار���س 

2023. وحذر نوير عقب فوز بايرن على 

املا�سي،  الأح��د  ي��وم   0-2 برلني  يونيون 

املو�سم  يف  ب��ع��د  يح�سم  مل  �سيئا  اأن  م��ن 

اأج��واء  و���س��ط  مناف�ساته  ت�ستكمل  ال��ذي 

غ��ر م��األ��وف��ة، يف ظ��ل اإق���ام���ة امل��ب��اري��ات 

واإج��راءات  معاير  ظل  ويف  جمهور  دون 

ن��وي��ر:  �سحية ووق��ائ��ي��ة ���س��ارم��ة. وق���ال 

اأف�سل  ت��ق��دمي  ن��ح��اول  نحن  “بالطبع 
م���ا ل��دي��ن��ا، اإن���ن���ا ن��ع��م��ل ب��ج��دي��ة ���س��دي��دة 

اإن��ه  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا.  ا���س��ت��ع��را���س  ن���ود  والآن 

ال��ت��ك��ي��ف معه”.  و���س��ع ج���دي���د، وع��ل��ي��ن��ا 

ف��ران��ك��ف��ورت، فقد تعرث  اآي��ن��رتاخ��ت  اأم���ا 

ك��ث��را خ��ال امل��و���س��م احل���ايل، حتى بات 

اأقرب  اأم��ام  نقاط فقط   5 بفارق  متفوقا 

بورو�سيا  اأم���ام  وخ�سر  ال��ه��ب��وط،  م��راك��ز 

ا���س��ت��ئ��ن��اف  ل����دى   3-1 م��ون�����س��ن��ج��ادب��اخ 

لتكون  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  مطلع  املناف�سات 

ال��ه��زمي��ة ال���راب���ع���ة ل���ه ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 

الدوري.

بالفوز  ثقته  عزز  فقد  دورمتوند،  اأما 

الرور  ديربي  مباراة  يف   0-4 �سالكه  على 

ل���دى ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ب��ون��د���س��ل��ي��ج��ا وت��ب��دو 

فولف�سبورج،  اأم��ام  �سهولة  اأك��رث  مهمته 

ال����ذي ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه دورمت���ون���د 8 م���رات 

ب��ي��ن��ه��م��ا.  م���ب���اري���ات ج��م��ع��ت   9 اآخ������ر  يف 

بورو�سيا  مهاجم  ب��ران��د،  جوليان  وق��ال 

دورمت����ون����د، ع��ق��ب ال���ف���وز ال��ك��ب��ر على 

اأما  ذلك”.  على  البناء  “ميكننا  �سالكه: 

باملعنويات  الت�سلح  فيمكنه  فولف�سبورج، 

املرتفعة، حيث مل يتلق اأي هزمية خال 

اأوج�سبورج  على  تغلب  كما  م��ب��اري��ات،   7

ويعزز  ال�ساد�س،  املركز  اإىل  لي�سعد   1-2

اأماله يف امل�ساركة الأوروبية.

 
بر�صلونة - وكاالت

ال��دوري  اأن  بر�سلونة  م�سوؤولو  ي��رى  ل 

الإ����س���ب���اين ���س��ي��ع��ود يف وق���ت ق���ري���ب، عقب 

اأزم����ة ف��رو���س ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��د. وت��رغ��ب 

رابطة الليجا يف ا�ستئناف مباريات الدوري 

املقبل،  يونيو/حزيران   12 ي��وم  الإ�سباين، 

ح��ت��ى ت��ن��ت��ه��ي ال��ب��ط��ول��ة ق��ب��ل ع����ودة دوري 

اأوروبا يف �سهر اأغ�سط�س/اآب املقبل.  اأبطال 

“ال�سرجنيتو” الإ�سباين،  ووفًقا لرنامج 

ف���اإن م�����س��وؤويل ب��ر���س��ل��ون��ة، ي���رون اأن ع��ودة 

الليجا اإىل احلياة يوم 12 يونيو غر ممكنة 

يتوقعون  بر�سلونة  داخ��ل  اأنهم  اإىل  واأ���س��ار 

اآخر  يف  اإل  يعود  لن  الإ�سباين  ال���دوري  اأن 

�سهر يونيو، اأو خال بدايات يوليو/متوز. 

ع��ودة  اأن  زعمت  اإ�سبانية  تقارير  اأن  يذكر 

وزارة  موافقة  م��وع��د  على  تتوقف  الليجا 

ال�سحة على تنظيم فرق الدوري الإ�سباين 

اجلماعية. للتدريبات 

 
لندن - وكاالت

راب���ط���ة  اأن  ����س���ح���ف���ي،  ت���ق���ري���ر  اأك�������د 

واف��ق��ت على  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري 

ب��ي��ع ن����ادي ن��ي��وك��ا���س��ل ل�����س��ال��ح ���س��ن��دوق 

مليون   300 نظر  ال�سعودي  ال�ستثمار 

“ذا  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  اإ�سرتليني.  جنيه 

منحت  الرميرليج  رابطة  فاإن  �سن”، 

با�سم  تتفاو�س  ال��ت��ي  �ستافيلي،  اأم��ان��دا 

و�ستح�سل  ال�سعودي  ال�ستثمار  �سندوق 

الأخ�سر  ال�سوء  النادي،  من  ن�سبة  على 

ال�سفقة. لإبرام 

اإىل  الريطانية  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

ال�سفقة فقط، هو حتويل  ينق�س  ما  اأن 

ت��اأخ��ر رد  ���س��ب��ب  اأن  الأم���وال.واأو����س���ح���ت 

نيوكا�سل،  بيع  طلب  على  الرميرليج 

عودة  م�سروع  يف  الرابطة  لن�سغال  يعود 

اأزم��ة  عقب  للحياة،  الإجنليزي  ال��دوري 

ف���رو����س ك����ورون����ا. وذك������رت ال�����س��ح��ي��ف��ة 

والأوراق،  الأم��������وال  ف����رز  مب���ج���رد  اأن�����ه 

���س��ي��ت��م الإع������ان ر���س��م��ًي��ا ع���ن ال�����س��ف��ق��ة 

اأو يف  امل���ق���ب���ل،  ي���ون���ي���و/ح���زي���ران   1 ي����وم 

اأن  على  ذل��ك.و���س��ددت  من  قريب  موعد 

م�سجعي نيوكا�سل يدعمون رحيل املالك 

احلايل مايك اآ�سلي، ب�سبب تراجع نتائج 

الأوىل  ال���درج���ة  اإىل  وه��ب��وط��ه  ال��ف��ري��ق 

املنتظر  ع��اًم��ا. وم��ن   13 اآخ���ر  م��رت��ني يف 

ال�سعودي  ال�ستثمار  �سندوق  يح�سل  اأن 

اأن  على  نيوكا�سل،  ملكية  من   %80 على 

�ستافيلي  اأم��ان��دا  الأع��م��ال  �سيدة  متلك 

ديفيد  ل��اأخ��وي��ن  ك��ذل��ك  والأم�����ر   ،%10

و�سيمون روبني.

 تشاؤم في برشلونة حول الدوري

 الموافقة 
على بيع 

نادي 
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بايرن 
ودورتموند 
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المنتظرة
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االنباط-عمان

ال��ي��اب��ان م��ن زرع  اأط��ب��اء يف  متكن 

خ����اي����ا ك���ب���د م�����ش��ت��ق��ة م����ن خ��اي��ا 

جديد  مولود  لدى  جنينية  جذعية 

ي����ع����اين م����ن م����ر�����ض يف ال���ك���ب���د، يف 

اأم��ام  ال��ب��اب  تفتح  ق��د  عاملية  �شابقة 

خيارات  جديدة يف طب الأطفال.

الر�شيع  كان  املا�شي  اأكتوبر  ويف 

اليوريا  دورة  يف  م�شكلة  م��ن  يعاين 

ك����ان����ت مت���ن���ع ال���ك���ب���د م����ن ت��ف��ك��ي��ك 

تتحول  �شامة  مادة  وهو  الأمونيوم، 

امل���ج���اري  ع���ر  ل���ت���خ���رج  ي���وري���ا  اإىل 

البولية.

فقط،  اأي���ام   6 ي��وم��ه��ا  يبلغ  وك���ان 

كبد،  ل��زرع  للخ�شوع  ج��دا  و�شغريا 

وه�����ي ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة ك����ب����رية ل 

يو�شى بها قبل اأن ي�شل وزن الطفل 

اأي  الأق��ل  على  كيلوغرامات،   6 اإىل 

اأ�شهر. اإىل خم�شة  �شن ثاثة  يف 

واختار الأطباء يف املركز الوطني 

طوكيو،  يف  ومن���وه،  الطفل  ل�شحة 

ينمو  اأن  ب��ان��ت��ظ��ار  م��رح��ل��ي��ا  ع��اج��ا 

ال���ط���ف���ل ب�������ش���ك���ل ك������اف ل��ل��خ�����ش��وع 

كا�شيكية. زرع  لعملية 

ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  ب�شخ  وق��ام��وا 

م��ل��ي��ون   190 ب� ال��ر���ش��ي��ع  ك��ب��د  يف 

خ��ل��ي��ة ك��ب��دي��ة ���ش��ل��ي��م��ة، ن��اج��م��ة عن 

جنينية. جذعية  خايا 

ت�����ش��ج��ل  “مل  ال���ع���اج  وب���ع���د ه����ذا 

الدم”  يف  الأمونيوم  تركز  يف  زي��ادة 

ذلك  بعد  خ�شع  الذي  الطفل  لدى 

اأخ��ذ  ال��ك��ب��د  م��ن  جل���زء  زرع  لعملية 

م���ن وال�������ده. ومت���ك���ن م���ن اخل����روج 

على  اأ�شهر  �شتة  بعد  امل�شت�شفى  من 

ولدته.

وج����ا يف ب���ي���ان ����ش���ادر ع���ن امل��رك��ز 

الأوىل  ال�����ش��ري��ري��ة  “التجربة  اأن 

يف ال��ع��امل ال��ت��ي ت�����ش��ت��خ��دم اخل��اي��ا 

م�شاب  ل�شخ�ض  اجلنينية  اجلذعية 

ناجحة”. كانت  الكبد  مبر�ض يف 

وي�����ط�����رح ه������ذا امل�����ج�����ال ال����واع����د 

م��ع�����ش��ل��ة  ال����ع����اج����ي،  ال����ب����ح����ث  يف 

اأخاقية.

ه��و  ال�����ي�����اب�����اين،  امل�����رك�����ز  اأن  اإل 

لهما  ي�شمح  موؤ�ش�شتني  من  موؤ�ش�شة 

جنينية  جذعية  خ��اي��ا  با�شتخدام 

لأغ����را�����ض ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، وه���و 

�شمحت  خم�شبة  بوي�شات  ي�شتخدم 

ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا م���ري�������ش���ات اأجن����زن 

خ�شوبة. عاجات 

االنباط-وكاالت

امل�شري  الت�شكيلي  الفنان  ت��ويف 

 91 ن����اه����ز  ع���م���ر  ع����ن  ح���ن���ني  اآدم 

ع���ام���ا ب��ع��د م�������ش���وار ط���وي���ل اأث����رى 

والعربي  امل�شري  ال��وج��دان  خاله 

املتاحف  ك��رى  اقتنتها  مبنحوتات 

واملوؤ�ش�شات الفنية بالعامل.

امل�شرية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  ون��ع��ت 

ق��ال��ت فيه  ب��ي��ان  ال��راح��ل يف  الفنان 

امل�شري فقد  الت�شكيلي  “امل�شهد  اإن 

رمزا عبقريا ومثال فذا”، كما نعته 

نقابة الفنانني الت�شكيليني امل�شرية 

الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 

العربية.

ب��اب ال�شعرية  ول��د حنني يف ح��ي 

م���ار����ض   31 يف  ال����ق����اه����رة  ب���ق���ل���ب 

وبداأ �شغفه بفن النحت يف   1929
زي��ارة  يف  ذه��ب  عندما  الثامنة  �شن 

اإىل املتحف امل�شري بالتحرير وعلق 

مبخيلته كل ما �شاهده من متاثيل 

فكان  القدمية  امل�شرية  للح�شارة 

اأخناتون  للملك  �شنعه  متثال  اأول 

من ال�شل�شال.

اجلميلة  الفنون  كلية  يف  ت��خ��رج 

ليح�شل   1953 ع��ام  النحت  ق�شم 

منحة  على  العلمي  تفوقه  بف�شل 

ع��ا���ض  ���ش��ن��ت��ني  مل�����دة  الأق�������ش���ر  اإىل 

خالهما بني املعابد والآثار واأجواء 

م�شر القدمية.

و�شافر اإىل اأملانيا للدرا�شة قبل اأن 

يعود اإىل القاهرة ومنها انطلق اإىل 

فرن�شا حيث ا�شتقر هناك نحو 25 

عاما اكت�شب خالها �شهرة عاملية يف 

الر�شم والنحت.

و����ش���ارك يف ت��رم��ي��م مت���ث���ال اأب���ي 

ال��ه��ول يف ال��ف��رة م��ن 1989 اإىل 

���ش��ي��م��ب��وزي��وم  اأ���ش�����ض  ك��م��ا   1998
اأ���ش��وان ال���دويل للنحت لإح��ي��اء فن 

ال��ن��ح��ت ع��ل��ى ال��غ��ران��ي��ت ال����ذي ك��اد 

ي��خ��ت��ف��ي ت���دري���ج���ي���ا وي���ت���ح���ول اإىل 

حرفة معمارية.

م��وؤ���ش�����ش��ة   2007 ع����ام  واأن�������ش���اأ 

بهدف  الت�شكيلي  للفن  حنني  اآدم 

الفن  املوهوبني يف  ورعاية  اكت�شاف 

رحلته  ت��وث��ي��ق  وك��ذل��ك  الت�شكيلي 

الفنية التي امتدت لنحو 65 عاما.

خا�شا  متحفا  اأق���ام   2014 ويف 

لأع���م���ال���ه ع���ل���ى اأر��������ض مي��ل��ك��ه��ا يف 

م���ن���ط���ق���ة احل�����ران�����ي�����ة مب��ح��اف��ظ��ة 

امل��ك��ون من  املتحف  وي�شم  اجل��ي��زة، 

نحو  كبرية  وحديقة  طوابق  ثاثة 

اجل��ران��ي��ت  م��ن  م��ن��ح��وت��ة   4000
والبازلت والرونز.

ونال جائزة الدولة التقديرية يف 

الفنون عام 1998 وجائزة مبارك 

واجل����ائ����زة   2004 ع�����ام  ل��ل��ف��ن��ون 

ال��دويل  ال��ق��اه��رة  لبينايل  ال��ك��رى 

عام 1988.

)حامل  متثال  اأعماله  اأب���رز  م��ن 

القدور( يف حديقة النحت الدولية 

مبدينة دال�ض يف تك�شا�ض بالوليات 

امل����ت����ح����دة ومت����ث����ال )ال����ط����ائ����ر( يف 

حديقة الأكادميية امل�شرية للفنون 

يف روما.

رحيل فنان 
مصري عالمي 

شارك في 
ترميم »أبو 

الهول«

االنباط-وكاالت

ي��رج��ح ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون ب��داي��ة 

“نظام بيئي جديد” يف �شبه اجلزيرة 
انت�شر  اأن  ب��ع��د  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ق��ط��ب��ي��ة 

�شطح  فوق  الطحالب  من  جديد  نوع 

بلون  ال�شطح  �شابغاً  الذائب،  اجلليد 

م�شدر  الأرج��ح  على  وموفراً  اأخ�شر، 

غذاء لف�شائل اأخرى.

 The وف�������ق ت����ق����ري����ر ل�������ش���ح���ي���ف���ة 

الأربعاء  الريطانية،   guardian
ال��ف��ري��ق  ف����اإن   ،2020 م���اي���و/اأي���ار   20

البحث،  على  عمل  ال��ذي  الريطاين 

�شتو�شع  ال��ط��ح��ال��ب  ت��ل��ك  اأن  ي��ع��ت��ق��د 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل، لأن  ان��ت�����ش��اره��ا يف  م����دى 

الح�����رار ال��ع��امل��ي ي��خ��ل��ق م���زي���داً من 

ال����ظ����روف امل���وح���ل���ة ال���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا 

لتزدهر.

خ��ري��ط��ة وا���ش��ع��ة: ح�����ش��ب ال��درا���ش��ة 

 Nature دوري���������ة  يف  امل����ن���������ش����ورة 

 ،C o m m u n i c a t i o n s
ت�شهد  امل��ن��اط��ق  بع�ض  ف���اإن  الأرب���ع���اء، 

اخللية  وحيدة  الكائنات  كثافة  ارتفاع 

اإىل  ل��ون اجلليد  ��ي��ل  اأن��ه��ا حتحُ اإىل ح��د 

من  ر�شدها  كن  وميحُ الفاحت،  الأخ�شر 

الف�شاء.

ع����ل����م����اء الأح��������ي��������اء م������ن ج���ام���ع���ة 

ك�����ام�����ري�����دج وامل���������ش����ح ال����ري����ط����اين 

اأن  ����ش���ب���ق   ،)BAS( لأن���ت���ارك���ت���ي���ك���ا 

وقيا�ض  ر�شد  يف  �شنواٍت  �شت  اأم�شوا 

با�شتخدام  اخل�شراء  اجلليد  طحالب 

جم����م����وع����ٍة م�����ن ب����ي����ان����ات الأق�����م�����ار 

امليدانية. واملاحظات  ال�شناعية 

وا�شعة  خريطٍة  اأول  كانت  النتيجة 

امل����دى ل��ل��ط��ح��ال��ب يف ���ش��ب��ه اجل��زي��رة، 

�شرعة  لقيا�ض  اأ�شا�شاً  �شتكون  وال��ت��ي 

اإىل خ�شراء  امل�شاحات البي�شاء  ل  حتوحُّ

ل��ت��ق��دم غ��ذاًء  امل��ن��اخ��ي��ة،  بفعل الأزم����ة 

على الأرجح اإىل كائنات اأخرى.

الطحالب  اأن  بالفعل  وج���دوا  وق��د 

اأن�������ش���اأت رواب�����ط وث��ي��ق��ة م���ع ج��راث��ي��م 

فطرية �شئيلة واأنواع من البكترييا.

ب���داي���ة ن���ظ���ام ج���دي���د: ي���ق���ول م��ات 

دي��ف��ي م��ن ج��ام��ع��ة ك��ام��ري��دج، واأح��د 

“اإنه  الدرا�شة:  ق��ادوا  الذين  العلماء 

الأرجح  على  ذلك  يحُ�شكل  قد  جمتمع. 

بيئي  نظام  بداية  اإنها  جديدة.  بيئات 

جديد”.

كما و�شف خريطة الطحالب باأنها 

ق��ط��ع��ة م��ف��ق��ودة م���ن ب���ان���ورام���ا دورة 

الكربون يف القطب اجلنوبي.

فيما تعّرف اخلريطة 1679 ازدهاراً 

اخل�شراء،  اجلليد  لطحالب  خمتلفاً 

التي تغطي معاً م�شاحة 1.9 كيلومر 

مربع، لت�شهم يف احل�شيلة الإجمالية 

ك���ل ع���ام.  479 ط���ن���اً  ل��ل��ك��رب��ون ب��ن��ح��و 

ي�����ش��اوي ذل����ك الن���ب���ع���اث���ات ال��ن��اج��م��ة 

ع��ن 875 األ���ف رح��ل��ة ب��ال�����ش��ي��ارة داخ��ل 

اأ�شغر  ذل��ك  ك��ان  واإن  املتحدة،  اململكة 

بكثري من اأن يحُحدث فارقاً يف ميزانية 

الكربون يف الكوكب باملعدلت العاملية. 

يف  الطحالب  ثلثي  نحو  ج��د  وحُ وق��د 

الأرا�شي  منخف�شة  ال�شغرية  اجل��زر 

حول �شمال �شبه اجلزيرة، الذي �شهد 

بع�ض اأ�شد ارتفاع لدرجات احلرارة يف 

هذا  قيا�شية  درج��ات  ببلوغها  العامل، 

اجلليد  طحالب  كانت  بينما  ال�شيف. 

اأق�����ل ظ����ه����وراً يف امل���ن���اط���ق اجل��ن��وب��ي��ة 

الأ�شد برودة.

وك�����������ان ال�����ع�����ل�����م�����اء ق�������د لح�����ظ�����وا 

اخل�شراء  الأ���ش��ن��ات  يف  زي����ادًة  م�شبقاً 

واحل�����زازي�����ات، ل��ك��ن ه����ذه ال��ف�����ش��ائ��ل 

ت��ن��م��و ب���ب���طء م���ق���ارن���ة ب��ال��ط��ح��ال��ب، 

الطحالب  امل�شتقبل  يقي�شون يف  �شوف 

كيف  ويقّدرون  والرتقالية  احلمراء 

ق��د ي��وؤث��ر وج���ود ت��ل��ك الأن����واع امللونة 

ع��ل��ى ج�����ودة ب��ي��ا���ض ال��ث��ل��ج ال��ع��اك�����ش��ة 

للحرارة.

االنباط-وكاالت

�شبكة  اأع��ل��ن��ت  اع���ت���ي���ادي���ة،  غ���ري  خ���ط���وة  يف 

اأنها  امل��دف��وع  التلفزيوين  للبث  “نتفلك�ض” 
�شتبداأ باإلغاء ا�شراكات بع�ض الأع�شاء “غري 

الن�شطني”.

ت�����ش��األ  ����ش���وف  اإن���ه���ا  “نتفلك�ض”،  وق���ال���ت 

ي�شتخدموا من�شتها خال  الذين مل  العماء 

العام املا�شي، عما اإذا كانوا يريدون الحتفاظ 

العميل  ي�شتجب  مل  ح��ال  ويف  با�شراكاتهم، 

ف�شقوم باإلغاء ال�شراك ب�شكل تلقائي.

ال�شركة  ج��ان��ب  م��ن  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�ض 

“نتفلك�ض”  ثقة  �شنويا،  ا�شراكا  تفر�ض  التي 

يف قدرتها على مناف�شة من�شات اأخرى قوية.

نطلب   “ ب��ي��ان��ه��ا:  يف  “نتفلك�ض”  وق��ال��ت 

عام  مل��دة  �شيء  اأي  ي�شاهد  مل  �شخ�ض  ك��ل  م��ن 

الحتفاظ  يف  رغبته  يوؤكد  اأن  ان�شمامه،  منذ 

بع�شويته”.

اإي���دي وو:  املنتجات  اب��ت��ك��ار  م��دي��ر  واأو���ش��ح 

�شخ�ض توقف عن  لأي  نف�شه  ال�شيء  “�شنفعل 
العماء  �شيبداأ  ع��ام��ني.  م��ن  لأك��ر  امل�شاهدة 

اإ���ش��ع��ارات  ع��ر  ذل���ك  روؤي����ة  الن�شطني يف  غ��ري 

اإلكروين هذا  بريد  ر�شائل  اأو  التطبيق  داخل 

الأ�شبوع”.

غري  ح�شاباتها  اأن  “نتفلك�ض”  واأو���ش��ح��ت 

ال��ن�����ش��ط��ة مت��ث��ل اأق����ل م���ن ن�����ش��ف ب��امل��ائ��ة من 

اأع�شائها. اإجمايل قاعدة 

و���ش��ه��دت ال�����ش��رك��ة ارت��ف��اع��ا ك��ب��ريا يف ع��دد 

امل�����ش��رك��ني يف ال���رب���ع امل���ا����ش���ي، ح��ي��ث اأب��ق��ى 

حول  املايني  مئات  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 

ع���دد م�شركي  وو���ش��ل  م��ن��ازل��ه��م،  ال��ع��امل يف 

موؤخرا. مليونا   183 “نتفلك�ض” اإىل 

 اليابان تحقق سابقة عالمية في عالج »مرض الكبد«

اللون األخضر يكسو 
جليد القطب الجنوبي.. 

علماء: بداية نظام 
بيئي جديد

 خطوة غير معتادة.. 
»نتفلكس« تقرر 

إلغاء اشتراكات بعض 
أعضائها


