
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 حماد: الوحدة الوطنية ركيزة 
أساسية يقوم عليها بنيان 

المجتمع األردني

وزير النقل : 200 مليون دينار 
خسائر متوقعة لقطاع الطيران

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��ام��ة ح��م��اد، 

اأ���س��ا���س��ي��ة  اإن ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة رك���ي���زة 

وان  الأردين،  املجتمع  بنيان  عليها  يقوم 

الأق��در  هي  املتما�سكة  الداخلية  اجلبهة 

الوطنية  م�ساحلنا  على  احل��ف��اظ  على 

على  الأول  ب��امل��ق��ام  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ع��ل��ي��ا 

حت��ق��ي��ق امل�����س��اواة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ص بني 

اجلميع.

حما�سرة  يف  الداخلية  وزي��ر  واأ�ساف 

الدار�سني  اأم��ام  اخلمي�ص،  ام�ص  األقاها، 

وا�سرتاتيجيات   18 ال��دف��اع/  دورت��ي  يف 

ال���ت���ط���رف وم��ك��اف��ح��ة الإره���������اب/ 4 يف 

الأردن��ي��ة،  امللكية  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  كلية 

بعنوان “ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف 

احلفاظ على الأمن الوطني”، ان وزارة 

ا�ستندت  الأم��ن��ي��ة  والأج���ه���زة  ال��داخ��ل��ي��ة 

اجلماعي  العمل  على  مهامها،  اأداء  يف 

والتن�سيق امل�ستمر وروح الفريق الواحد.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ق����ال وزي�����ر ال��ن��ق��ل خ���ال���د ���س��ي��ف اإن 

�سيكون  املنتظمة  الرحات  اعادة ت�سيري 

اعتبارا من 8/9 ووفق �سوابط و�سروط 

ال�سامة العامة.

ك��م��ا ك�����س��ف ع���ن اخل�����س��ائ��ر امل��ت��وق��ع��ة 

نهاية  حتى  الأردن  يف  ال��ط��ريان  لقطاع 

ال���ع���ام احل�����ايل وال���ت���ي ق���د ت��ب��ل��غ 200 

مليون دينار وفق �سيف.

وق����ال ه��ن��اك خ�����س��ائ��ر وه���ن���اك اإي����راد 

ان هذه اخل�سائر لن  غائب، م�سريا اىل 

تتحملها جهة واحدة.

ال���ن���ق���ل اجل����وي  اأن احت������اد  واأ������س�����اف 

الدويل “اياتا” يجري تقييمه للخ�سائر 

�سي�سمل  وبالتاأكيد  العامل  دول  كافة  يف 

الأردن.

اإىل  ال���دول  اأن���ه مت ت�سنيف  واأ���س��اف 

3 ف���ئ���ات:اخل�������س���راء: ك���ن���دا، ق��ر���ص، 
ال��ت�����س��ي��ك، ال����دمن����ارك، ال���ي���ون���ان، ه��ون��غ 

كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، املغرب، 

بولندا، �سوي�سرا، تاياند، تركيا، تون�ص.

اأملانيا،  النم�سا،  اجل��زائ��ر،  ال�سفراء: 

اإيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

فرن�سا،  بلجيكا،  البحرين،  احلمراء: 

العراق، الكويت.

التفا�صيل �ص »3«

اجلمعة   16  حمرم  1442 هـ  - املوافق   4  اأيلول  2020 م - العدد  5441   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

وفاة و٦٩ إصابة محلية وعزل ١٣ بناية وإغالق صالون بالعاصمة

»كورونا« تالمس السبعين 
وعمان والزرقاء في الصدارة

االأنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�ص

ا����س���ع���د اهلل اوق���ات���ك���م ب���ك���ل اخل�����ري و����س���ادق 

الن�سيحة ، كنت انوي ال�ستمرار بالكتابة حول 

اإجراءات حكومتكم الر�سيدة جتاه اأزمة الكورونا 

والتي على ما يبدو قد تطول مع بدء  الدخول 

والت�سكيك  الثقة  ف��ق��دان  مب��واج��ه��ة  احلقيقي 

ال�سعبي ملعظم الت�سريحات الر�سمية املتتابعة . 

لنا مع حكومتكم عودة اأخرى يف ا�سابيع قادمة 

وبفنجان قهوة خال من ال�سكر .

دولة الرئي�ص

ال��ذي  ال��ت��ق��ري��ر  العظمى  الغالبية  ق���راأ  ل��ق��د 

ن�سرته »الغارديان« وعلى ذمتها اأو �سمع البع�ص 

ب���ه ����س���واء ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ى والإق��ل��ي��م��ي 

واخلارجي وكلنا على يقني اأن هناك الكثري من 

احلاقدين واملد�سو�سني �سيتناولون التقرير بكل 

عن  و�سيبتعدون  الوطن  على  التطاول  اخلبث 

تناول ال�سركات التي �سجلت انتهاكات يف جمال 

حقوق الإن�سان والق�سايا العمالية ول ندري اإن 

املو�سوع  ت��ن��اول  مت  اأو  باملجمل  �سحيحة  كانت 

للعاملني  احل���ق���وق  ب��ح��م��اي��ة  امل��غ��ل��ف  ب��ال�����س��ع��ي 

لظهار احلكومات ال�سابقة وحكومتكم احلالية 

باأنكم تتغا�سون عن مثل هذه النتهاكات التي 

والكتابة عنها وت�سدر من خال  يتم احلديث 

�سحافة م�سبوهة ، ت�سعى للنيل من الردن مع 

الإدراك التام باأن مثل هكذا تقارير �سحفية ويف 

ظل الظروف احلالية اإمنا يو�سح وبكل �سراحة 

الق�سايا  م��ن  ع��دد  م��ن  الأردين  امل��وق��ف  �سببه 

التي ل تر�سي اأ�سحاب ال�سفقات امل�سبوهة .

دولة الرئي�ص

لن اأتطرق لن�ص التقرير ول�ست ب�سدد اإعادة 

كتابة ا�سماء ال�سركات وامل�سانع العاملة بالردن 

، كما ل  ون�سب العمالة الوافدة وا�سماء دولهم 

اأريد طرح ال�ستف�سارات عن املردودات والعوائد  

اآم����ل وك��ل  ع��ل��ى خ��زي��ن��ة ال���دول���ة . لكنني ك��ن��ت 

بكل  تقفوا  اأن  الردن  على  والغيورين  ال�سرفاء 

ال�سرامة يف وجه كل من يريد الإ�ساءة وتبيان 

احل��ق��ائ��ق ل��ت��ب��ق��ى ه��ن��اك ث��ق��ة م���ا ب���ني ال�����س��ارع 

وحكومتكم ولي�ص كما يقال » ترك احلبل على 

الغارب » وعدم فتح املجال اأمام امل�سككني ودعاة 

امل�سوؤولية  لأن   ، ب��ال��وط��ن  وامل��ت��اج��ري��ن  الفتنة 

املبا�سرة تقع على عاتقكم يف الرد واملحا�سبة .

دولة الرئي�ص

لقد حان الوقت لأن تثبت حكومتكم قدرتها 

على  ال�سمت  ولي�ص  وامل��واج��ه��ة  الت�سدي  على 

اأ�سا�ص ما ن�سر وين�سر ويكتب ويقال هنا وهناك 

بقيتم  وان  عاج  لي�ص  ال�سمت   . بالهواء  كام 

�سامتني فمن حق كل �سحفي واإعامي غيور 

ذلك  على  وال��رد  والتق�سي  البحث  وطنه  على 

بنا  الأم���ر  و���س��ل  ل��و  حتى  املنا�سبة  بالطريقة 

اإىل املحا�سبة . الردن وطنا و�سعبا وقيادة اكر 

من ان يتعر�ص لهم ماأجورين �سواء خارجيا اأو 

داخليا و�سيكون الرد اق�سى واأمر ..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

وزارة العمل تنفي وجود إنتهاكات بحق العمال
 في مصانع األلبسة

 وزير األشغال: فتح طريق 
العدسية بالكامل أمام حركة 

السير مساء اليوم

 عبد اهلل عطياني.. الحقته 
قوات االحتالل وأطلقت

 النار نحوه

المستقلة لالنتخاب تلتقي 
مؤسسات المجتمع المدني في مأدبا

 مستو: استقبال 4 رحالت يوميا في 
االسبوع االول من فتح المطار

 تقرير: األردن القدوة لضمان 
حصول الالجئين على التعليم

   األحوال المدنية ُتنهي النظر 
في طلبات االعتراض الشخصية 

على جداول الناخبين

االنباط-مادبا

لقاًء  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  عقدت   

ح���واري���ا م���ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف 

املرئي  الت�سال  تقنية  ع��ر  م��اأدب��ا  حمافظة 

املجتمع  موؤ�س�سات  مع  لقاءاتها  �سل�سلة  �سمن 

اململكة. املدين يف جميع حمافظات 

واأك������د ع�����س��و جم��ل�����ص م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

اأهمية  احل�سيني  ع��م��ار  لانتخاب  امل�ستقلة 

ع��ق��د ه����ذه ال���ل���ق���اءات م���ع ����س���رك���اء ال��ع��م��ل��ي��ة 

وخ�سو�سا  القطاعات  خمتلف  يف  النتخابية 

ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب يف ���س��وء ا���س��ت��ع��دادات ال��ه��ي��ئ��ة 

لإج�������راء الن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ل��ل��م��ج��ل�����ص 

ث��اين  ت�����س��ري��ن  ال��ع��ا���س��ر م��ن  ال��ت��ا���س��ع ع�سر يف 

.2020
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االنباط-عمان

 اأك����د رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���ريان 

ال���دول  اأن  ال��ك��اب��ن ه��ي��ث��م م�����س��ت��و  امل����دين 

ل��دى  دول  ه���ي  ع��ن��ه��ا  الع������ان  ال���ت���ي مت 

حال  ويف  معها،  مبا�سرة  خ��ط��وط  الأردن 

رغ���ب���ت دول�����ة غ���ري م���ت���واج���دة ب��ال��ق��وائ��م 

ب����ت����زوي����د ال���ه���ي���ئ���ة ب���امل���ت���ط���ل���ب���ات ل���ت���ب���ادل 

معها. امل�سافرين 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 اأ�����س����درت امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل���اأمم 

ام�����ص اخلمي�ص  ال��اج��ئ��ني  ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة 

امل�ستمر  ال��ت��ه��دي��د  م��ن  ي��ح��ذر  ع��امل��ًي��ا  ت��ق��ري��ًرا 

الاجئني. تعليم  على  كورونا  لفريو�ص 

“معاً  عنوان  يحمل  ال��ذي  التقرير  وح��ث 

الدويل  املجتمع  الاجئني”،  تعليم  اأجل  من 

ع��ل��ى ات��خ��اذ اإج������راءات ف��وري��ة وج��ري��ئ��ة ملنع 

ف��ريو���ص  جل��ائ��ح��ة  املحتملة  ال��ك��ارث��ي��ة  الآث���ار 

التقرير  واأكد  الاجئني.  تعليم  على  كورونا 

ل�����س��م��ان  ال���ق���دوة  ال��ب��ل��د  ي����زال  ل  الأردن  اأن 

اإىل  م�سريا  التعليم،  على  الاجئني  ح�سول 

األًفا.  136 املا�سي، مت ت�سجيل  العام  اأنه يف 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان 

72 اإ�سابة  اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 

ام�ص  اململكة  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�ص 

العدد  لريتفع  حملية،   69 منها  اخلمي�ص، 

. 2233 الإجمايل لاإ�سابات اإىل 

وت����وزع����ت الإ�����س����اب����ات اجل����دي����دة وف���ق 

امل���وج���ز الإع����ام����ي ال�������س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 

ال��ن��ح��و  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال��������وزراء 

41 ح��ال��ة  69 ح��ال��ة حم��ل��ّي��ة م��ن��ه��ا  الآت����ي: 

31 حالة  ع��ّم��ان)  ال��ع��ا���س��م��ة  يف حم��اف��ظ��ة 

خم��ال��ط��ة مل�����س��اب��ني ���س��اب��ق��ني، و10 ح��الت 

حتت ال�ستق�ساء(، و 13 حالة يف حمافظة 

�سابقني،حيث  مل�سابني  خمالطة  الزرقاء، 

ان  ع�ساف  حجازي  ال��زرق��اء  حمافظ  ق��ال 

الأجهزة الأمنية قامت بعزل خم�سة مبان 

يف ال���زرق���اء، ف��ي��م��ا ق��ام��ت ف���رق ال��ت��ق�����س��ي 

خمالطني  م��ن  عينة   87 ب�سحب  ال��وب��ائ��ي 

كورونا. بفريو�ص  مل�سابني  وجماورين 

مبان  ثاثة  ع��زل  مت  اأن��ه  ع�ساف  وب��ني 

جبل  منطقة  يف  �سقق  ث��اث  على  حتتوي 

عينة   20 �سحب  مت  حيث  رح��م��ة،  الأم���رية 

م��ن خم��ال��ط��ني وجم��اوري��ن، ك��م��ا مت ع��زل 

واأربع �سقق  اأربعة طوابق  مبنى مكون من 

يف منطقة حي رمزي.
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االنباط-عمان

 اك���د وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����س��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة اأن 

ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ح��ف��ي ال�����ذي ن�����س��رت��ه اإح����دى 

ال�����س��ح��ف الأج��ن��ب��ي��ة ح���ول وج����ود ان��ت��ه��اك��ات  

الأردن  يف  لاألب�سة  م�سانع  يف  العمال  بحق 

امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  منتجاتها  ت�����س��در  وال��ت��ي 

ب���ي���ان���ات غ���ري ���س��ح��ي��ح��ة وت��ع��ود  اإىل  ا���س��ت��ن��د 

اأي  ذل��ك  قبل  وم��ا   2006 ع��ام  اىل  معظمها 

البطاينة  واأ���س��اف  ع��ام��ا.   14 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 

اأحد  �سهادة  اإىل  ا�ستند  ال�سحفي  التقرير  اأن 

ال��ع��م��ال ال���ذي ع��م��ل ح�����س��ب ال���رواي���ة يف اأح��د 

14 ع��ام��ا ومل ي��ت��م ذك���ر ا���س��م  مل���دة  امل�����س��ان��ع 

ال�����س��رك��ة ال��ت��ي ع��م��ل ب��ه��ا، ع��ل��م��ا ب��اأن��ه مل تتم 

�سكوى  اأي  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  يف  ال���س��ارة 

ال��ع��م��ل وه���ي اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة  ل���دى وزارة 

اىل  التقرير  اأ�سار  بل  الإخت�سا�ص،  �ساحبة 

ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اإىل  ���س��ك��وى  ت��ق��دمي  اأن����ه مت 

حلقوق الإن�سان يف الأردن. واأ�سار الوزير اىل 

عدم وجود اأي �سكوى حول احلادثة ب�سجات 

ب�سكل  تتوا�سل  ال��وزارة  اأن  كما  العمل  وزارة 

الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  مع  م�ستمر 

اأي �سكوى  ل��ه  ت��رد  اأن���ه مل  ب���دوره  اأك���د  ال���ذي 

اإل��ي��ه��ا يف  امل�����س��ار  ب���اأي م��ن الن��ت��ه��اك��ات  تتعلق 

ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ح��ف��ي يف م�����س��ان��ع الأل��ب�����س��ة. 

قوائم  تدقيق  وبعد  اأن��ه  اإىل  البطاينة  ولفت 

املا�سية. لل�سنوات  الأردنية  غري  العمالة 
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االنباط-عمان

ان���ه���ت دائ�����رة الح������وال امل��دن��ي��ة م��رح��ل��ة 

ال�سخ�سية  العرتا�سات  طلبات  يف  الف�سل 

امل���ق���دم���ة ل��دي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��ن��اخ��ب��ني وف��ق 

ل�سنة  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  م��ن  )4/ح(  امل���ادة 

اجل����داول  وت��ع��دي��ل  وت��ع��دي��ات��ه؛   2016
التي  ال��ط��ل��ب��ات  ب��ادخ��ال  للناخبني  الول��ي��ة 

. عليها  قبولها  مت 

الهيئة  ب��ا���س��م  الع��ام��ي  ال��ن��اط��ق  واأك����د 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب ج���ه���اد امل���وم���ن���ي ب���اأن 

ال��ه��ي��ئ��ة ���س��ت��ق��وم ب��ن�����س��ر اأ����س���م���اء م���ن رف�����ص 

دائ������رة الح�����وال  ط��ل��ب��ه وف����ق م���ا ورد م���ن 

منت�سف  الل��ك��رتوين  موقعها  على  املدنية 

لكل  ل��ي��ت��اح   4/9/2020 اجل��م��ع��ة  ل��ي��ل��ة 

م���ن ُرف�������ص ط��ل��ب��ه اأن ي��ط��ع��ن ب���ق���رار دائ���رة 

التي  البداية  حمكمة  لدى  املدنية  الحوال 

اخت�سا�سها  �سمن  النتخابية  دائرته  تقع 

اليوم  من  اأيام  �سبعة  تتجاوز  ل  مدة  خال 

ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ���س��دور ال��ق��رار اأي م��ن ي��وم 

5/9 ال�سبت 

امل��دن��ي��ة كانت  وي��ذك��ر ان دائ���رة الح���وال 

قبلت منها  ( طلباً  ا�ستقبلت )34232  قد 

)29912( طلباً ورف�ست )4320( طلباً
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املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  4 / 9 / 2020 

 حماد: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية يقوم عليها بنيان المجتمع األردني
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االنباط-عمان

اإن الوحدة  قال وزير الداخلية �سالمة حماد، 

الوطنية ركيزة اأ�سا�سية يقوم عليها بنيان املجتمع 

هي  املتما�سكة  ال��داخ��ل��ي��ة  اجلبهة  وان  االأردين، 

الوطنية  ع��ل��ى م�ساحلنا  احل��ف��اظ  ع��ل��ى  االأق����در 

حتقيق  ع��ل��ى  االأول  ب��امل��ق��ام  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ع��ل��ي��ا 

امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص بني اجلميع.

األقاها،  حما�سرة  يف  الداخلية  وزي��ر  واأ���س��اف 

ام�ص اخلمي�ص، اأمام الدار�سني يف دورتي الدفاع/ 

18 وا�سرتاتيجيات التطرف ومكافحة االإره��اب/ 

4 يف كلية الدفاع الوطني امللكية االأردنية، بعنوان 

على  احلفاظ  يف  الداخلية  وزارة  “ا�سرتاتيجية 
واالأج��ه��زة  الداخلية  وزارة  ان  الوطني”،  االأم���ن 

العمل  ع��ل��ى  م��ه��ام��ه��ا،  اأداء  ا���س��ت��ن��دت يف  االأم��ن��ي��ة 

اجلماعي والتن�سيق امل�ستمر وروح الفريق الواحد، 

اإىل  م�����س��رياً  االأم����ن،  اأ���س��ا���س��ي يف حتقيق  كمحور 

واإ�سالحه  اخلطاأ  الكت�ساف  ن�سعى  اأن  يجب  اأن��ه 

قبل اأن يكرب وينمو على ح�ساب م�سلحة الوطن 

واملواطن.

وبني حماد اأن اأبرز واجبات الوزارة يتمثل مبنع 

وقوع اجلرمية، واأن نحمي القانون بالقانون، من 

خالل عدم ال�سماح الأٍي كان بتجاوز القانون، واأن 

ال ن�سمح الأنف�سنا اأي�سا بتجاوز القانون، مو�سحاً 

الداخلية تعمل على جتذير ما ج��اء يف  اأن وزارة 

الورقة النقا�سية ال�ساد�سة جلاللة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين، وال��ت��ي مت��ح��ورت ح���ول ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون 

واالحتكام لبنوده يف جميع الق�سايا التي يتعر�ص 

لها الوطن واملواطن.

وفيما يتعلق مبكافحة االإره���اب، قال الوزير، 

اإن اأخ��ط��ر م��ا ي��واج��ه ال��ع��امل يف ه��ذه املرحلة هو 

من  االأردن  اأ�سبح  اإذ  املتطرف  والفكر  االإره����اب 

اأوائل الدول التي نبهت وحذرت من خطر الفكر 

املتطرف على االأمم وال�سعوب واأمنها وا�ستقرارها، 

و���س��ك��ل��ت ال����درا�����س����ات وال��ت��ح��ل��ي��الت وامل��ت��اب��ع��ات 

الع�سكري  ال�سعيدين  على  ال���داء  لهذا  االأردن��ي��ة 

امل�ستويني  على  يحتذى  منوذجاً  واالأيديولوجي 

االإقليمي والدويل. واأ�ساف اأن جاللة امللك تراأ�ص 

“اجتماعات  مبادرة  اأم�ص جولة جديدة من  يوم 

العقبة” لدعم كافة اجلهود االإقليمية والدولية 

اإط��ار  اإىل مكافحة االإره�����اب، وذل���ك يف  ال��رام��ي��ة 

ال��داء  امل�ستمرة للق�ساء على ه��ذا  جهود جاللته 

ال�سيما اأن الكثري من دول العامل ما زالت تعاين 

من االإرهاب واأثاره املدمرة.

ال���ع���ام و�سعت  االأم�����ن  م��دي��ري��ة  اأن  واأو�����س����ح 

االإره���اب، ويجري  ا�سرتاتيجية خا�سة مبكافحة 

اأ�سهم  ما  والتاأهيل،  اال�سالح  مراكز  يف  تنفيذها 

اإىل حد كبري يف تغيري االأفكار الظالمية واإحالل 

قيم االعتدال والو�سطية ونبذ العنف والتطرف 

واالحتكام اإىل احلجة واملنطق والتنوير يف نفو�ص 

تقع  االإره�����اب  مكافحة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال���ن���زالء، 

التعليمية  واملوؤ�س�سات  البيت  عاتق  على  ك��ذل��ك، 

باملجتمعات  يحدق  خطر  من  له  ملا  العبادة  ودور 

ويخلخل بنيانها.

اإط��ار اجلهود امل�ستمرة ملكافحة املخدرات،  ويف 

بني الوزير ان هذه االآفة ت�ستوجب تكثيف العمل، 

وموا�سلة و�سع اخلطط الالزمة للق�ساء عليها 

ترويجاً واجتاراً وتعاطياً، اإىل جانب اتباع الطرق 

التي  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  احل��دي��ث��ة يف مكافحتها 

تطراأ على االأ�ساليب اجلرمية وا�ستخداماتها من 

قبل اخلارجني على القانون.

امل��خ��درات تتطلب  ان مكافحة  واأ���س��اف حماد 

تفعيل التن�سيق والتعاون الدويل وتبادل املعلومات 

لتجفيف منابعه، م�سرياً اإىل اأن اجتماعات جمل�ص 

وزراء الداخلية العرب التي تعقد �سنوياً تركز على 

اأهمية اإتباع الطرق احلديثة، وفتح قنوات ات�سال 

املخدرات  مكافحة  ل�سمان  اأع�سائه،  بني  �سريعة 

باأف�سل ال�سبل املمكنة.

واأ�سار اإىل اأن املحافظ يراأ�ص ال�سلطة التنفيذية 

االأمني  املجل�سني  اخت�سا�سه، ويراأ�ص  يف منطقة 

والتنفيذي يف املحافظة، اإ�سافة اإىل االإ�سراف على 

جميع االأم��ور املتعلقة مبحافظته ومتابعتها اأواًل 

باأول.

ولفت اإىل ال��دور النوعي ال��ذي تبذله القوات 

امل�سلحة االأردنية البا�سلة واالأجهزة االأمنية املنيعة 

يف ال��ذود عن حمى ه��ذا الوطن الع�سي على كل 

حماوالت النيل منه ومن وحدته الوطنية ودوره 

العروبي املتجذر يف ترابه واأر�سه ونفو�ص اأبنائه، 

االأمنية مبا  واالأج��ه��زة  امل�سلحة  القوات  اأن  مبيناً 

متتلكه من خربات وطاقات ب�سرية مدربة وموؤهلة، 

قادرة على احلفاظ على االأمن واال�ستقرار الذي 

ننعم به. ونوه الوزير اإىل اأن التحدي االقت�سادي 

هو االأبرز حالياً يف ال�ساحة املحلية، مبيناً اأن �سح 

االإمكانيات وندرة املوارد لن تكون حائاًل اأمام تقدم 

اأعلى املراتب  هذا الوطن واأبنائه الذين يحتلون 

على امل�ستوى العربي يف التعليم والطب وغريها، 

اإ�سافة اإىل اأن االأردن يحتل مراتب متقدمة على 

�سعيد اخلدمات املقدمة الأبنائه يف جميع املناطق، 

املراكز  م��ن  منطقة  اأو  فيه  قرية  اأي  تخلو  ال  اإذ 

ال�سحية والتعليمية واخلدمية.

ويف نهاية املحا�سرة التي ح�سرها اآمر الكلية 

ورئي�ص واأع�ساء هيئة التوجيه يف الكلية دار نقا�ص 

اأ�سئلة  على  الداخلية  وزي��ر  خالله  اأج���اب  مو�سع 

رك��زت على جملة  والتي  الدار�سني،  وا�ستف�سارات 

وزارة  ب���دور  املتعلقة  وامل��و���س��وع��ات  الق�سايا  م��ن 

الداخلية يف احلفاظ على االأمن الوطني.

االنباط-عمان

 اأ�����س����درت امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل���الأمم 

اخلمي�ص  ام�ص  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة 

امل�ستمر  التهديد  من  يحذر  عاملًيا  تقريًرا 

لفريو�ص كورونا على تعليم الالجئني.

وح�����ث ال���ت���ق���ري���ر ال������ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان 

املجتمع  تعليم الالجئني”،  اأجل  “معاً من 
الدويل على اتخاذ اإجراءات فورية وجريئة 

مل��ن��ع االآث������ار ال��ك��ارث��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة جل��ائ��ح��ة 

فريو�ص كورونا على تعليم الالجئني.

البلد  ي��زال  ال  االأردن  اأن  التقرير  واأك��د 

ال���ق���دوة ل�����س��م��ان ح�����س��ول ال��الج��ئ��ني على 

التعليم، م�سريا اإىل اأنه يف العام املا�سي، مت 

األف طفل   233 اأ�سل  األًفا من   136 ت�سجيل 

التعليم  امل��در���س��ة يف  ���س��ن  ���س��وري الج���ئ يف 

مدر�سة   200 من  اأك��ر  زال��ت  وم��ا  الر�سمي 

تعمل بنظام الفرتتني.

االأردن،  يف  امل���ف���و����س���ي���ة  مم���ث���ل  وق�������ال 

ك��ان��ت  “بالت�ساركية،  ب��ارت�����ص،  دوم��ي��ن��ي��ك 

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ود ل�����س��م��ان ع��دم 

من  امل��ث��ال  �سبيل  على  ���س��ائ��ع،  جيل  وج���ود 

خالل دمج العديد من االأطفال الالجئني 

يف املدار�ص احلكومية االأردنية”.

املفو�سية  اع����الن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا����س���ار 

الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 

م��ن��ح  ب����رن����ام����ج  ع����ن  م������وؤخ������ًرا  االأردن  يف 

ي�سعون  الذين  الالجئني  للطالب  “دايف” 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ن��ح ج��ام��ع��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام 

وبتمويل  اأيلول   6 يف  التقدمي  باب  فتح  مع 

االأمل��ان��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ة �سعيد  م��ن احل��ك��وم��ة 

واأ�سفري، م�سريا اىل اأن “دايف” يف االأردن 

الجئ  طالب   800 م��ن  الأك��ر  منحا  قدمت 

االأردن  يف  ال��ع��ايل  التعليم  على  للح�سول 

منذ عام 2007.

وباالإ�سافة اإىل املنح الدرا�سية يف االأردن، 

وموؤ�س�سات  اجلامعات  مع  ال�سراكات  كانت 

قدرة  ل��زي��ادة  رئي�سية  اآلية  العايل  التعليم 

الطالب الالجئني يف االأردن على االلتحاق 

ب��ال��درا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة، م�����س��ريا اىل ان���ه يف 

اآل  جامعة  مع  ال�سراكات  توفر  العام،  ه��ذا 

واجلامعة  التقنية  الطفيلة  البيت وجامعة 

ر�سوًما  االأهلية  عمان  وجامعة  الها�سمية 

مدعومة للطالب الالجئني.

وا����س���ار ال��ت��ق��ري��ر اىل ا���س��ت��م��رار اجل��ه��ود 

ل���دع���م ال���ت���ع���ل���م االإل������ك������رتوين وم����ب����ادرات 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ت��ك��رة م��ع ع���ودة االأط���ف���ال اإىل 

مثل  برامج  خالل  من  الدرا�سية  الف�سول 

م��ن�����س��ة ك���ول���ي���ربي امل��ت��واف��ق��ة م���ع امل��ن��اه��ج 

االأردن�����ي�����ة ، ح��ي��ث ت���وا����س���ل امل��ف��و���س��ي��ة يف 

التعليم  العمل عن كثب مع وزارتي  االأردن 

االأمم  منظمة  وك��ذل��ك  ال��ع��ايل،  وال��ت��ع��ل��ي��م 

ووك��االت  )اليوني�سف(،  للطفولة  املتحدة 

من  وال�������س���رك���اء  االأخ������رى  امل���ت���ح���دة  االأمم 

لتاأمني  املحلية  احلكومية  غ��ري  املنظمات 

الالجئني وم�ستقبلهم. االأطفال  تعليم 

االنباط-عمان

ملهننة  التطوعي  الوطني  الفريق  عقد 

ام�����ص  االأردن،  يف  االج���ت���م���اع���ي  ال���ع���م���ل 

اخلمي�ص، ور�سة عمل مبقر وزارة التنمية 

باأجندة  التقدم  �سبل  لبحث  االجتماعية، 

العمل االجتماعي. مهننة 

وت���ت���ق���دم م��ه��ن��ن��ة ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة تتمثل  رك���ائ���ز  ث���الث  ع���رب 

لقوى  املهنية  والكفاءة  ال��ق��درات  بتعزيز 

االجتماعية،  والرعاية  االجتماعي  العمل 

وبناء  املهني،  التدريب  ترتيبات  وتقوية 

ال��ث��ق��ة ال��ع��ام��ة وال��ق��ي��ادة امل��ه��ن��ي��ة يف ه��ذا 

القطاع.

وح�سب بيان �سحفي عن وزارة التنمية، 

ال��وزارة  يف  املوؤ�س�سي  التطوير  مدير  ف��اإن 

ا�ستعر�ص  ال�����س��الح��ني  ا���س��ام��ة  ال��دك��ت��ور 

وال��ذي  االجتماعي  العمل  مهننة  م��ك��ون 

احلماية  دع��م  م�سروع  مكونات  اأح��د  يعد 

املرجعي  واالإط��ار  االأردن،  يف  االجتماعية 

ل��ف��ري��ق امل��ه��ن��ن��ة، وال�������س���روط امل��رج��ع��ي��ة 

على  �سيعملون  الذين  املحليني  للخرباء 

اإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.

ملهننة  ا�سرتاتيجية  خطة  وج��ود  وب��ني 

االإط��ار  م��ع  متوائمة  االجتماعي،  العمل 

العمل  ملهننة  اال�سرت�سادي  اال�سرتاتيجي 

االجتماعي العربي لالأعوام 2025-2020، 

وت����راع����ي ج��م��ي��ع اجل����وان����ب اخل��دم��ات��ي��ة 

بالعاملني  املتعلقة  والتدريبية  واملهنية 

يف ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي، و���س��م��ن امل��ع��اي��ري 

ال�سماح  مبقت�ساها  يتوجب  التي  املنا�سبة 

ل���الأ����س���خ���ا����ص ب��ال��ع��م��ل يف ه����ذا ال��ق��ط��اع 

اخلدماتي.

وذكر اخلبري الدويل يف منظمة �سمال 

م�ساهمة  مارتن،  بول   NICO ايرلندا 

امل��ن��ظ��م��ة يف دع����م ع��م��ل��ي��ة م��ه��ن��ن��ة ال��ع��م��ل 

االجتماعي واال�ستفادة من جتارب الدول 

امل��ج��ال و���س��وال الأف�سل  االأخ����رى يف ه��ذا 

الرعاية االجتماعية  امل�ستويات يف تقدمي 

. ملنتفعيها

ت��ع��زي��ز احلماية  وق���ال م��دي��ر م�����س��روع 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��دع��م ال��دم��ج االج��ت��م��اع��ي 

ال���دك���ت���ور اح���م���د اب����و ح���ي���در اإن م�����س��روع 

ت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة مم��ول من 

االحت���اد االأوروب����ي وي��ن��ف��ذ ب��ال�����س��راك��ة مع 

التنمية االجتماعية. وزارة 

اإىل  ي���ه���دف  امل�������س���روع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

االجتماعية  احلماية  ن��ظ��ام  اأداء  تطوير 

ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن  االأردن،  يف 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��راك��ز وال���وح���دات االداري����ة 

ال��ت��اب��ع��ة ل������وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

ل�سمان  والتقييم  املتابعة  نظام  وتطوير 

ت���ق���دمي اأف�����س��ل اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�سباب  وامل�ست�سعفة من  الفقرية  للفئات 

والن�ساء واال�سخا�ص ذوي االعاقة.

العمل  م��ه��ن��ة  تنظيم  اإىل  ي��ه��دف  ك��م��ا 

وم��وؤه��الت  مبكانة  لالرتقاء  االجتماعي 

وك����ف����اءات ال��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع احل��م��اي��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة وحت�����س��ني ج����ودة اخل��دم��ات 

ومراكز  اجلامعات  مع  بالتعاون  املقدمة، 

املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  وال��ت��دري��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 

املدين واجلمعيات اخلريية.

وي�����س��م ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي اأع�����س��اء من 

خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ك��اجل��ام��ع��ات 

الدوليني.  واخل��رباء  احلكومي  والقطاع 

ح�����س��ر ال���ور����س���ة مم���ث���ل���ون ع����ن م��ن��ظ��م��ة 

الريموك، وجامعة  NI-CO، وجامعة 
االمل��ان��ي��ة،  واجل��ام��ع��ة  التطبيقية،  ال��ب��ق��اء 

وج��ام��ع��ة م���وؤت���ة، وم��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����س��ف، 

وج��م��ع��ي��ة االخ�����س��ائ��ي��ني االج��ت��م��اع��ي��ني، 

العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة 

الوطنية. املعونة  و�سندوق 

االنباط-مادبا

امل�ستقلة لالنتخاب لقاًء  الهيئة   عقدت 

يف  امل���دين  املجتمع  موؤ�س�سات  م��ع  ح��واري��ا 

حمافظة ماأدبا عرب تقنية االت�سال املرئي 

���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة ل��ق��اءات��ه��ا م���ع م��وؤ���س�����س��ات 

امل���ج���ت���م���ع امل�������دين يف ج���م���ي���ع حم���اف���ظ���ات 

اململكة.

الهيئة  م��ف��و���س��ي  ع�����س��و جم��ل�����ص  واأك����د 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب ع���م���ار احل�����س��ي��ن��ي 

اأه��م��ي��ة ع��ق��د ه���ذه ال���ل���ق���اءات م���ع ���س��رك��اء 

القطاعات  خمتلف  يف  االنتخابية  العملية 

وخ�سو�سا فئة ال�سباب يف �سوء ا�ستعدادات 

ال��ه��ي��ئ��ة الإج�������راء االن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ل��ل��م��ج��ل�����ص ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر يف ال��ع��ا���س��ر من 

اإج��راءات  وا�ستعر�ص   .2020 ثاين  ت�سرين 

وم���راح���ل ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة مب��ا فيها 

النزاهة  و�سمانات  والفرز  االقرتاع  اآليات 

امل�ساركة  ن�سبة  لرفع  الهيئة  تتبعها  التي 

العملية الدميقراطية وتعزيز  ال�سعبية يف 

و�سوال  االنتخابية  بالعملية  املواطن  ثقة 

الن��ت��خ��اب��ات ح��رة و���س��ف��اف��ة ون��زي��ه��ة �سمن 

املعايري املتعارف عليها دوليا.

امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  احل�����س��ي��ن��ي  وب���ني 

ل��الن��ت��خ��اب ح��ري�����س��ة ع��ل��ى حم���ارب���ة امل���ال 

نزاهة  على  حفاظا  االنتخابات  يف  االأ�سود 

ال�سابطة  ومت��ت��ل��ك  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 

ال��ع��دل��ي��ة ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة ب��ا���س��ت��دع��اء 

�سكوى  اإليها  وردت  اإذا  وال�سهود  االأط��راف 

هنالك  اأن  ثبت  واإذا  االأ���س��ود  ب��امل��ال  تتعلق 

ج��رمي��ة م���ال ���س��ي��ا���س��ي ف���اإن ال��ه��ي��ئ��ة حتيل 

الق�سية اإىل املدعي العام.

الهيئة  مفو�سي  جمل�ص  ع�سو  وبينت 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب ال����دك����ت����ورة ع��ب��ري 

اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت�����س��ري ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة  دب��اب��ن��ة 

املتمثل  ال��د���س��ت��وري  اال���س��ت��ح��ق��اق  الإج����راء 

للمجل�ص  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ب��االن��ت��خ��اب��ات 

التا�سع ع�سر، مع اتخاذ جميع االحتياطات 

و�سحة  �سالمة  ت�سمن  التي  واالج���راءات 

االنتخابية  بالعملية  وامل�ساركني  املواطنني 

مب��راح��ل��ه��ا ك���اف���ة يف ظ���ل وج�����ود ج��ائ��ح��ة 

التعليمات  ع��ل��ى  ذل���ك  وان��ع��ك��ا���ص  ك���ورون���ا 

االنتخابية. للعملية  الناظمة  التنفيذية 

واو�سحت ان الهيئة اأعلنت عن فتح باب 

والدوليني  املحليني  للمراقبني  االعتماد 

العملية  على  باملراقبة  مهامهم  وت�سهيل 

االنتخابات  يف  م�ساركتهم  واأن  االنتخابية 

من  االنتخابية  العملية  جتويد  يف  ي�ساهم 

خ���الل م��راج��ع��ة ال��ت��ق��اري��ر ال�������س���ادرة عن 

على  ال�سوء  ت�سليط  اأو  الرقابية  اجلهات 

اأية خمالفات اأو اأخطاء قد ترافق العملية 

الهيئة  اأن  دب��اب��ن��ة  واأ���س��اف��ت  االن��ت��خ��اب��ي��ة. 

االنتخابية  الدعاية  �سبط  على  حر�ست 

التنفيذية  للتعليمات  وف��ق��ا  وخمالفاتها 

الدعاية  حمالت  �سبط  بقواعد  اخلا�سة 

االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ت��ي األ���زم���ت ال��ق��ائ��م��ة فتح 

اأع�����س��اء  ب��ني  فيما  م�����س��رتك  بنكي  ح�����س��اب 

ال���ق���ائ���م���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة وب���ا����س���م ال��ق��ائ��م��ة 

مت�ساوية،  فيه  االأع�����س��اء  ح�س�ص  وت��ك��ون 

لغايات موارد واأوجه ال�سرف على احلملة 

املخ�س�سة  املبالغ  فيه  تر�سد  االنتخابية، 

ل���ل���ح���م���ل���ة، وي����ج����ري االن�����ف�����اق م���ن���ه ع��ل��ى 

االأوج���ه امل��ح��ددة يف من��وذج االف�����س��اح املعد 

مدقق  تعيني  اإىل  باالإ�سافة  الغاية،  لهذه 

ح�سابات  تدقيق  ي��ت��وىل  ق��ان��وين  ح�سابات 

تف�سيلي  بتقرير  الهيئة  وتزويد  القائمة، 

حول موارد القائمة املالية واأوجه االنفاق 

ي��ج��ري ت�سديد  ب��ح��ي��ث  م��ت��ى ط��ل��ب��ت ذل���ك 

ال��ن��ف��ق��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��وا���س��ط��ة ���س��ي��ك��ات 

قيمتها  جت����اوزت  اإذا  بنكية  حت��وي��الت  اأو 

ال��واح��دة،  للنفقة  دي��ن��ار  خم�سمائة  مبلغ 

امل�����س��اري��ف لكي ال  وال ميكن جت��زئ��ة ه��ذه 

تتجاوز القيمة املذكورة.

وج������رى خ�����الل ال���ل���ق���اء ح������وار م��و���س��ع 

اأ�سئلة  على  ودبابنة  احل�سيني  فيه  اأج��اب 

امل�ساركني. ومالحظات  وا�ستف�سارات 

االنباط-عمان

 ن���ف���ذت م���دي���ري���ة اخل�����دم�����ات ال��ط��ب��ي��ة 

الوقائية  االإج�����راءات  م��ن  ال��ع��دي��د  امللكية، 

اإعادة فتح مدار�ص مديرية  ال�ساملة خالل 

ملنع  الع�سكرية،  والثقافة  والتعليم  الرتبية 

ان��ت��ق��ال ع���دوى ف��ريو���ص ك���ورون���ا، وح��م��اي��ة 

خطة  م��ع  يتما�سى  مب��ا  واملعلمني  ال��ط��الب 

وزارة الرتبية والتعليم.

وت�����س��م��ن��ت االإج������������راءات ت����وزي����ع م����واد 

التعقيم والكمامات جلميع الطلبة، ا�سافة 

مدار�ص  على  حراريا  ما�سح  جهاز   150 اىل 

ال��ث��ق��اف��ة امل��ن��ت�����س��رة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ان��ت��ج��ت م��دي��ري��ة اخل��دم��ات 

ال��ف��ريو���ص  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  تعريفية  اأف���الم���اً 

كما  للطلبة.  العمرية  الفئات  م��ع  تتوافق 

عقدت ور�ص عمل من قبل �سباط ال�سيطرة 

وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  ملمثلي  ال��ع��دوى  ع��ل��ى 

يف امل���دار����ص ل��ت��دري��ب ال��ط��الب ع��ل��ى ط��رق 

باحلفاظ  واملتمثلة  ال��ع��دوى  م��ن  ال��وق��اي��ة 

االجتماعي،  والتباعد  االأيدي،  نظافة  على 

وتنظيف  للكمامة  ال�سحيح  واال���س��ت��خ��دام 

العملي  التطبيق  ع��رب  االأ���س��ط��ح  وت��ط��ه��ري 

داخل املدار�ص. يذكر اأن مديرية اخلدمات 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ك��ث��ف��ت ج���ه���وده���ا خ���الل 

ب��و���س��ع خ��ط��ط عملية  امل��ا���س��ي��ة  االأ���س��اب��ي��ع 

ل�����س��م��ان احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة م��ع��ل��م��ي و 

طالب مدار�ص الثقافة الع�سكرية.

االنباط-عمان

واالإ�سكان،  العامة  االأ�سغال  وزير  اأعلن 

امل��ه��ن��د���ص ف����الح ال���ع���م���و����ص، ف��ت��ح ط��ري��ق 

اأم��ام  ب��االجت��اه��ني  امليت  العد�سية-البحر 

حركة ال�سري م�ساء ام�ص اخلمي�ص.

اإن   ، ت�����س��ري��ح��ات  ال��ع��م��و���ص، يف  وق����ال 

ال�����وزارة ن��ف��ذت ال�����س��ي��ان��ة ل��ل��ط��ري��ق، وف��ق 

معاجلة  على  وعملت  امل��وا���س��ف��ات،  اأف�سل 

عنا�سر  كافة  وتوفري  ب�سكل جذري  املوقع 

العامة. ال�سالمة 

وك�����ان ال���ط���ري���ق ���س��ه��د ان����زالق����ا ك��ب��ريا 

اأواخ����ر ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي ب��ط��ول 400 

وحتويل  الطريق  اإغ��الق  ا�ستلزم  ما  مرت، 

ال�سري من واإىل منطقة االأغوار عرب قرية 

تركي.

ال��ع��م��ل  اأن  ال��ع��م��و���ص  ال���وزي���ر  واأو����س���ح 

قنوات  اإن�����س��اء  ت�سمن  االإن����زالق  م��وق��ع  يف 

الينابيع  وم��ي��اه  االأم��ط��ار  م��ي��اه  لت�سريف 

امل��ن��ت�����س��رة ب��امل��ن��ط��ق��ة، واإج��������راء ح��ف��ري��ات 

وردمها  م��رتا   35 اإىل  و�سلت  اأع��م��اق  على 

ب��ق��واط��ع ���س��خ��ري��ة ���س��خ��م��ة ل��ت��ع��زي��ز بنية 

ال��ط��ري��ق و���س��م��ان ع���دم ت���ك���رار االإن�����زالق 

م�ستقبال.

واأه����اب����ت ال��������وزارة ب�����س��ال��ك��ي ال��ط��ري��ق 

واالل��ت��زام  ال��ع��ام��ة  ال�سالمة  ق��واع��د  ات��ب��اع 

ب���ال���ل���وح���ات ال���ت���ح���ذي���ري���ة واالإر������س�����ادي�����ة 

املو�سوعة على الطريق.

االنباط-عمان

 ن����ف����ذت ال���ه���ي���ئ���ة اخل����ريي����ة االأردن�����ي�����ة 

“�سحتكم  م��ب��ادرة  االرب���ع���اء،  ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

مع  بالتعاون  اإرب��د،  حمافظة  يف  بتهمنا” 

ن��وى  وم��ن�����س��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

ال�سحية. للتوعية  امللكية  واجلمعية 

اخلمي�ص،  ام�ص  بيان  يف  الهيئة  وذك��رت 

على  ���س��ح��ي��ا  ط����ردا   1542 ت���وزي���ع  مت  اأن����ه 

احلكومية،  املدار�ص  يف  والطالب  املعلمني 

توعوية  م��ن�����س��ورات  ت��وزي��ع  ب��اال���س��اف��ة اىل 

و�سحية.

وق����ال اأم����ني ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة اأمي����ن امل��ف��ل��ح، 

اإن���ه مت اط���الق ه��ذه امل��ب��ادرة خ��الل زي��ارة 

منت�سف  الهيئة  مل�ستودعات  امللك  جاللة 

ال�سهر املا�سي، م�سريا اىل اأنها تاأتي �سمن 

حيث  التعليمي،  القطاع  دع��م  يف  جهودنا 

 15000 لتوفري  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ن�سعى 

4 كمامات ومعقم  طرد �سحي، يتكون من 

مع  بالتن�سيق  ت��وزع  م��ل،   110 ب�سعة  اأي��دي 

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

املحافظات.

للمتربعني  ميكن  ب��اأن��ه  املفلح  واو���س��ح 

االف����راد وال�����س��رك��ات م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

الطرد  بقيمة  التربع  املختلفة  واملوؤ�س�سات 

ال�����س��ح��ي ال��ب��ال��غ��ة 85 ق��ر���س��ا، م���ن خ��الل 

ويل  موؤ�س�سة  مبادرات  اإحدى  نوى  من�سة 

العهد.

ي���ذك���ر ب����اأن����ه ي���ت���م جت��ه��ي��ز ال����ط����رود يف 

م�����س��ت��ودع��ات ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ريي���ة االأردن���ي���ة 

“�ساند”  ف���ري���ق  خ����الل  م���ن  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

للهيئة. التابع  التطوعي 

االنباط-العقبة

جت��ارة  غرفة  يف  ال�سياحة  جلنة  طالبت 

ال�سياحية  الربامج  وت�سهيل  بدعم  العقبة 

الدخل  حتقق  اآل��ي��ة  واإي��ج��اد  العقبة  ملدينة 

ال�����س��ي��اح��ي ل��ل��م��ن�����س��اآت ال��ت��ي ب��ات��ت م��ه��ددة 

باالإغالق.

ام�����ص اخلمي�ص،  ل��ق��ائ��ه��ا،  خ���الل  ودع���ت 

حم��اف��ظ ال��ع��ق��ب��ة حم��م��د ال��رف��اي��ع��ة ل��رف��ع 

احل���ظ���ر ع����ن م���دي���ن���ة ال��ع��ق��ب��ة وت��ق��ل��ي�����س��ه 

ومتديد �ساعات العمل جلميع القطاعات ال 

التي  اال�ستثنائي  للظرف  ال�سياحية  �سيما 

بارتفاع  واملتمثل  ال�سياحية  املدينة  تعي�سه 

كبري يف درجات احلرارة وعزوف املواطنون 

النهار  �ساعات  خ��الل  الت�سوق  عن  وال���زوار 

نتيجة موجات احلر املتتالية.

خما�ص  ال�سياحية  اللجنة  رئي�ص  وق��ال 

م��دي��ن��ة  ال��ق��ط��اع��ات يف  ج��م��ي��ع  اإن  ي��ا���س��ني 

ي��اأم��ل  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  �سيما  ال  العقبة 

اإدارة  وم���رك���ز  احل���ك���وم���ة  ت�����س��ت��ج��ي��ب  ب�����اأن 

وال�سياحي  التجاري  القطاع  ملطلب  االأزمة 

يف ال��ع��ق��ب��ة ب��ت��م��دي��د ���س��اع��ات ال��ع��م��ل ن��ظ��راً 

خل�سو�سية املدينة التي يبداأ الن�ساط فيها 

ال�سم�ص. بعد مغيب 

طالبت،  اللجنة  اأن  اإىل  ي��ا���س��ني  واأ����س���ار 

ب�����س��رورة م�����س��ارك��ة القطاع  ال��ل��ق��اء،  خ��الل 

اخل��ا���ص ب��ال��ق��رارات وا���س��ت��م��زاج راأي����ه الأن��ه 

���س��اح��ب اخل����ربة وال��ت��ج��رب��ة خ��ا���س��ة فيما 

وال�سياحي. التجاري  بالقطاع  يتعلق 

ال��ق��ط��اع  وادراك  وع�����ي  ي���ا����س���ني  واك������د 

ال�سالمة  ب��اإج��راءات  وال��ت��ج��اري  ال�سياحي 

ال���ع���ام���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���ادرة م���ن قبل 

حول  االأزم���ات  اإدارة  ومركز  ال�سحة  وزارة 

ال���ت���ب���اع���د اجل�������س���دي وارت��������داء ال��ك��م��ام��ات 

وتعقيم املن�ساآت با�ستمرار، مطالباً بت�سديد 

ال���رق���اب���ة ال�����س��ح��ي��ة واإج������راء ال��ف��ح��و���س��ات 

املعابر احلدودية ال  الع�سوائية خا�سة على 

�سيما نهاية اال�سبوع.



املحلي
30 اجلمعة  4 / 9 / 2020 

 الخارجية: إعادة المواطن األردني 
المحتجز في اسرائيل

 مستو: استقبال 4 رحالت يوميا 
في االسبوع االول من فتح المطار

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية 
ووحدة مكافحة غسل األموال

وفاة و٦٩ إصابة محلية وعزل ١٣ بناية وإغالق صالون بالعاصمة

»كورونا« تالمس السبعين وعمان والزرقاء في الصدارة

وزير النقل : 200 مليون دينار خسائر متوقعة لقطاع الطيران

وزارة العمل تنفي وجود إنتهاكات بحق العمال في مصانع األلبسة

االنباط-عمان

�إ���ص��اب��ة   72 ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ب���ف���رو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س 

اخل��م��ي�����س، م��ن��ه��ا 69 حم��ل��ي��ة، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل للإ�سابات اإىل 2233 .

وت���وزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة وف���ق امل��وج��ز 

الإع���لم���ي ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ووزارة 

ال�����س��ح��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت�����ي: 69 ح��ال��ة حملّية 

 31 العا�سمة عّمان)  41 حالة يف حمافظة  منها 

ح��الت  ���س��اب��ق��ن، و10  مل�سابن  ح��ال��ة خم��ال��ط��ة 

العا�سمة  حمافظ  قال  ال�ستق�ساء(،حيث  حتت 

الدكتور �سعد ال�سهاب انه مت عزل 13بناية واإغلق 

�سالون بعد اكت�ساف اإ�سابات كورونا فيها.

وقال ال�سهاب ان البنايات تقع يف مناطق جبل 

الذهبية  الرينو وخ��ل��دا وامل��وق��ر /  عمان /���س��ارع 

الغربية وبالقرب من كلية حطن وو�سط البلد 

كل  يف  بنايتن  اىل  ا�سافة  واجلبيهة  وط��رب��ور 

احل���اج ح�سن  و �ساحية  وال���وح���دات  �سحاب  م��ن 

واغلق �سالون يف �سارع اجلامعة. واأكد ال�سهاب 

انه مت التعامل مع البنايات وتعقيمها ملنع انت�سار 

العدوى وفقا للروتوكول ال�سحي املعتمد.

وب�����ن حم����اف����ظ ال���ع���ا����س���م���ة ان�����ه مت ات���خ���اذ 

الإج����راءات الح��رازي��ة ال��لزم��ة وت��اأم��ن دوري��ة 

�سرطة ل�سمان عدم دخ��ول او خ��روج اي �سخ�س 

اىل البنايات و حتى تتمكن فرق التق�سي الوبائي 

من اأخذ العينات

ال���زرق���اء، خمالطة  13 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و 

ال��زرق��اء  ���س��اب��ق��ن،ح��ي��ث ق���ال حم��اف��ظ  مل�سابن 

ح���ج���ازي ع�����س��اف ان الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة ق��ام��ت 

ال��زرق��اء، فيما قامت فرق  بعزل خم�سة مبان يف 

التق�سي الوبائي ب�سحب 87 عينة من خمالطن 

وجماورين مل�سابن بفرو�س كورونا.

وبن ع�ساف اأنه مت عزل ثلثة مبان حتتوي 

ع���ل���ى ث�����لث ���س��ق��ق يف م��ن��ط��ق��ة ج���ب���ل الأم������رة 

رح��م��ة، حيث مت �سحب 20 عينة م��ن خمالطن 

وجم��اوري��ن، كما مت عزل مبنى مكون من اأربعة 

طوابق واأرب��ع �سقق يف منطقة حي رم��زي، اإذ مت 

�سحب 22 عينة من خمالطن وجماورين.

واأ�ساف، انه مت عزل مبنى مكون من خم�سة 

امللك  20 �سقة يف م��دي��ن��ة  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  ط��واب��ق 

عبداهلل بن عبد العزيز »مدينة ال�سرق«، فيما مت 

�سحب 45 عينة من املخالطن واملجاورين، م�سراً 

اإىل انه مت التن�سيق مع بلدية الزرقاء وموؤ�س�سة 

موارد »موؤ�س�سة ا�ستثمار املوارد الوطنية وتنميتها« 

لتعقيم املبنى والأبنية املجاورة وتاأمن العائلت 

خلل فرة العزل باملواد الغذائية اللزمة

ال��ب��ل��ق��اء ك����ان قد   و 12 ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة 

اع���ل���ن ع��ن��ه��ا حم���اف���ظ ال��ب��ل��ق��اء، ن���اي���ف ه���داي���ات 

اإ�سابات   10 ت�سجيل  مت  اإن���ه  اك��د  احلجايا،حيث 

املحافظة؛  �سمن  مناطق   3 يف  بكورونا،  جديدة 

البقعة  3 يف خميم   : الآت���ي  النحو  ت��وزع��ت على 

بلواء  الكرامة  منطقة  يف  و6  البا�سا،  عن  بلواء 

م��ن منطقة  واح���دة  واإ���س��اب��ة  ال�سونة اجلنوبية، 

عرا.

واأ����س���اف احل��ج��اي��ا، اأن ج��م��ي��ع احل�����الت هي 

ال��ك��رام��ة،  اأو  البقعة  خميم  يف  ���س��واء  ملخالطن 

وبالن�سبة مل�ساب عرا فهو يعمل يف مركز �سحي 

الكرامة.

وب����ن اأن�����ه مت ع����زل ب��ي��ت امل�������س���اب يف ع���را، 

بالإ�سافة اإىل بيت جديد يف الكرامة، اإ�سافة اإىل 

ال�ستق�ساء  فرق  وتقوم  �سابقا،  املعزولة  البيوت 

الوبائي بالتو�سع بجمع العينات من املخالطن 

واملجاورين والعينات الع�سوائية.

���س��اب��ق��ن، و ح��ال��ت��ان يف  ، خم��ال��ط��ة مل�سابن 

يف  وحالة  ال�ستق�ساء،  حتت  عجلون،  حمافظة 

حمافظة اإربد، خمالطة مل�ساب �سابق.

3 ح��الت خارجّية، لقادمن من  كما �سجلت 

اإ�سافة  اخل��ارج مّم��ن يقيمون يف فنادق احلجر، 

ل�سبعينية،  اأم�����س  ليلة  وف���اة  ح��ال��ة  ت�سجيل  اإىل 

 16 الوباء  الوفيات منذ بدء  اإجمايل عدد  ليبلغ 

حالة.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 38 حالة �سفاء منها 

32 حالة يف م�ست�سفى الأمر حمزة، و5 حالت يف 

ة بعزل امل�سابن يف البحر املّيت،  املنطقة اخلا�سّ

وحالة واحدة يف م�ست�سفى امللكة علياء.

خم��رّي��اً،  فح�ساً   11242 اإج����راء  اإىل  ول��ف��ت 

اأجريت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإجمايل  لي�سبح 

منذ بدء اجلائحة وحتى الآن 861330 فح�ساً.

اأن �ساعات حظر  ون��وه املوجز الإع��لم��ي اإىل 

عّمان  العا�سمة  حمافظتّي  يف  ال�سامل  التجّول 

والزرقاء تبداأ يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة من 

مل��ّدة 24 �ساعة، مع الإ�سارة  هذه الليلة، وت�ستمّر 

فّعالة  تكون  لن  الإلكرونّية  الت�ساريح  اأن  اإىل 

املحافظتن؛  يف  حلامليها  ال��ف��رة  ه��ذه  خ��لل 

بينما ت�ستمّر �ساعات حظر التجّول للمواطنن يف 

بقّية املحافظات كما هي.

ودع��ت ال����وزارة اجلميع يف �سوء ارت��ف��اع عدد 

الإ���س��اب��ات امل��ح��ل��ّي��ة، اإىل الل��ت��زام ب��اأم��ر ال��ّدف��اع 

ال�سلمة  واّتباع معاير   ،2020 ل�سنة  رقم )11( 

وال���وق���اي���ة، وارت�������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع����دم اإق��ام��ة 

وا�ستخدام  �سخ�ساً،   20 م��ن  لأك���ر  التجّمعات 

تطبيقي »اأمان« و«�سحتك«.

االنباط-عمان

 ق��ال وزي��ر النقل خالد �سيف اإن اع��ادة ت�سير 

الرحلت املنتظمة �سيكون اعتبارا من 9/8 ووفق 

�سوابط و�سروط ال�سلمة العامة.

ك��م��ا ك�����س��ف ع���ن اخل�����س��ائ��ر امل��ت��وق��ع��ة ل��ق��ط��اع 

الطران يف الأردن حتى نهاية العام احلايل والتي 

قد تبلغ 200 مليون دينار وفق �سيف.

وقال هناك خ�سائر وهناك اإيراد غائب، م�سرا 

اىل ان هذه اخل�سائر لن تتحملها جهة واحدة.

واأ�ساف اأن احتاد النقل اجلوي الدويل “اياتا” 

ال��ع��امل  دول  ك��اف��ة  يف  للخ�سائر  تقييمه  ي��ج��ري 

وبالتاأكيد �سي�سمل الأردن.

واأ�ساف اأنه مت ت�سنيف الدول اإىل 3 فئات:

اخل�سراء: كندا، قر�س، الت�سيك، الدمنارك، 

ماليزيا،  ليتوانيا،  هنغاريا،  كونغ،  هونغ  اليونان، 

املغرب، بولندا، �سوي�سرا، تايلند، تركيا، تون�س.

اإيطاليا،  اأملانيا،  النم�سا،  اجل��زائ��ر،  ال�سفراء: 

مالطا، هولندا، الإمارات.

العراق،  فرن�سا،  بلجيكا،  البحرين،  احل��م��راء: 

ال��ك��وي��ت، ل��ب��ن��ان، ل��ي��ب��ي��ا، ُع���م���ان، ق��ط��ر، روم��ان��ي��ا، 

اأوك��ران��ي��ا،  اإجن��ل��را،  اإ�سبانيا،  ال�سعودية،  رو���س��ي��ا، 

الوليات املتحدة، م�سر، ال�سودان، اليمن. وبن اأن 

هناك دول مطاراتها مغلقة وهناك دول ل تريد 

احلكومة  و�ستقوم  اخ���رى  دول  رع��اي��ا  ا�ست�سافة 

ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع ك��اف��ة ال����دول، ح��ي��ث �سيتم ت��ب��ادل 

الرحلت اجلوية املنتظمة مع ال��دول لن يتم اإل 

مبوافقتها على ال�سروط واملعاير التي و�سعناها

اخل�سراء  ال��دول��ة  من  امل�سافر  على  وي�سرط 

اح�����س��ار ف��ح�����س pcr ق��ب��ل 72 ���س��اع��ة م���ن م��دة 

يف  فح�س  اج����راء  وي��ت��م  �سلبية،  نتيجته  ال�سفر 

املطار على نفقته اخلا�سة، ويف حال كان الفح�س 

�سلبي يدخل مبا�سرة، وي�سرط اأن يكون امل�سافر 

اأم�سى 14 يوما يف البلد التي قدم منها، اأما الدول 

ال�سفر  �ساعة من   72 pcr قبل  ال�سفراء فح�س 

نتيجته �سلبية، ويتم اج��راء فح�س اآخر يف املطار 

اأيام  على نفقته اخلا�س، وحجره موؤ�س�سياً ملدة 7 

ويتم فح�سه جمددا يف اليوم اخلام�س اأوال�ساد�س 

ثم يحجر منزليا لأ�سبوع اآخر، وعلى امل�سافر من 

ال��دول احلمراء اح�سار فح�س pcr قبل ال�سفر 

مبدة 72 �ساعة نتيجته �سلبية، ويتم اجراء فح�س 

اآخر له يف املطار على نفقته اخلا�سة ويتم حجره 

ل�سبعة اأيام وفح�سه يف اليوم اخلام�س اأو ال�ساد�س 

من احلجر، ويتم حجره منزليا ملدة اأ�سبوع ويلتزم 

بارتداء ال�ساعة الرقمية خلل مدة احلجر.

بيان  تعبئة من��وذج  امل�سافر  على  اأن  اإىل  ولفت 

قدومه  من  �ساعة   24 قبل  بالتزام  وتعهد  �سحي 

و�سوله،  قبل  الكرونيا  الفح�س  تكلفة  وي��دف��ع 

ال��ف��ن��دق قبل و���س��ول��ه ودف��ع  امل�سافر حجز  وع��ل��ى 

اأن  امل��وق��ع الل��ك��روين،  م�سرا اإىل  تكلفته ع��ر 

 10 تبلغ  دقيقة  معلومات  اع��ط��اء  ل��ع��دم  العقوبة 

اآلف دينار. ولفت اإىل اأنه يف الأ�سبوع الأول �سيتم 

 4 اإىل   3 يبلغ  وب��ف��رق  ط��ائ��رات   4 اإىل   3 ا�ستقبال 

�ساعات، و�سيتم كذلك زيادة اأعداد الطائرات خلل 

الأ�سبوع الثاين وقد ت�سل اىل 8.

االنباط-عمان

البطاينة  ن�����س��ال  ال��ع��م��ل  وزي���ر  اك��د   

ن�سرته  ال����ذي  ال�����س��ح��ف��ي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن 

وجود  ح��ول  الأجنبية  ال�سحف  اإح��دى 

ان���ت���ه���اك���ات  ب��ح��ق ال���ع���م���ال يف م�����س��ان��ع 

ت�����س��در  وال����ت����ي  الأردن  يف  ل��لأل��ب�����س��ة 

اإىل  ا�ستند  منتجاتها للوليات املتحدة، 

معظمها  وت��ع��ود  �سحيحة  غ��ر  بيانات 

اىل عام 2006 وما قبل ذلك اأي ما يزيد 

عن 14 عاما.

ال��ت��ق��ري��ر  اأن  ال���ب���ط���اي���ن���ة  واأ������س�����اف 

اأح����د  ����س���ه���ادة  اإىل  ا���س��ت��ن��د  ال�����س��ح��ف��ي 

ال��ع��م��ال ال���ذي ع��م��ل ح�سب ال��رواي��ة يف 

14 عاما ومل يتم ذكر  اأحد امل�سانع ملدة 

باأنه  علما  بها،  عمل  التي  ال�سركة  ا�سم 

تقدمي  اإىل  التقرير  ال�سارة يف  تتم  مل 

وه��ي  ال��ع��م��ل  وزارة  ل����دى  ���س��ك��وى  اأي 

اجلهة احلكومية �ساحبة الإخت�سا�س، 

اأن���ه مت تقدمي  ال��ت��ق��ري��ر اىل  اأ����س���ار  ب��ل 

ال���وط���ن���ي حل��ق��وق  امل���رك���ز  اإىل  ���س��ك��وى 

الإن�سان يف الأردن.

اأي  واأ����س���ار ال���وزي���ر اىل ع���دم وج����ود 

وزارة  ب�سجلت  احل��ادث��ة  ح��ول  �سكوى 

ب�سكل  تتوا�سل  ال���وزارة  اأن  كما  العمل 

م�����س��ت��م��ر م���ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق 

الإن�سان الذي اأكد بدوره اأنه مل ترد له 

النتهاكات  م��ن  ب��اأي  تتعلق  �سكوى  اأي 

ال�سحفي يف  ال��ت��ق��ري��ر  اإل��ي��ه��ا يف  امل�����س��ار 

الألب�سة. م�سانع 

ولفت البطاينة اإىل اأنه وبعد تدقيق 

لل�سنوات  الأردنية  غر  العمالة  قوائم 

ال��ع��ام��ل ح�سب  ا���س��م  اأن  ت��ب��ن  امل��ا���س��ي��ة 

يوجد  ل  ال�سحيفة  تقرير  يف  ورد  م��ا 

واإمن���ا توجد  اململكة  ب��ي��ان��ات يف  اأي���ة  ل��ه 

الذي متت  بيانات ل�سم م�سابه لل�سم 

لعامل  وه��ي  التقرير  يف  ال��ي��ه  الإ���س��ارة 

ت�سريحه  منتهي  اآ�سيوية  جن�سية  من 

اململكة  اأرا���س��ي  وغ���ادر   2018 ع��ام  منذ 

اأن  بعد   ،2019 ع��ام  اأول  كانون  �سهر  يف 

مت �سبطه يعمل ب�سكل خمالف لقانون 

العمل وبطريقة غر م�سروعة.

ال���وزارة  اأن  على  العمل  وزي��ر  و���س��دد 

مكافحة  وحدة  مع  امل�ستمر  وبالتن�سيق 

الأمن  ملديرية  التابعة  بالب�سر  الإجتار 

بهذا  �سكاوى  اأي��ة  مبتابعة  ت��ق��وم  ال��ع��ام 

اخل�سو�س، ومل ت�سجل اأية �سكاوى من 

املناطق  يف  الألب�سة  قطاع  يف  العاملن 

خمالفات  اأي  ح��ول  امل��وؤه��ل��ة  ال�سناعية 

ت��ت��ع��ل��ق ب����الإجت����ار ب��ال��ب�����س��ر ك��م��ا اأ����س���ار 

ال�سحفي. التقرير 

دول��ة  ه��و  الأردن  اأن  البطاينة  واأك���د 

ق��ان��ون وم��وؤ���س�����س��ات وع��ل��ي��ه ف���اإن ق��ان��ون 

ه���ذه  م���ث���ل  ي����ج����رم  الأردين  ال���ع���م���ل 

الإن��ت��ه��اك��ات ب��الإ���س��اف��ة اىل ال��ق��وان��ن 

ب�ساأن  ت��ه��اون  ل  واأن���ه  املرعية  الأخ���رى 

هذه احلالت يف دولة القانون.

واأ�ساف اأن هناك �سكاوى قليلة كانت 

ال�سنوات  خ��لل  ال���وزارة  اإىل  وردت  ق��د 

املا�سية بخ�سو�س الأجور وبيئة العمل 

ومت���ت م��ع��اجل��ات��ه��ا ب�����س��ك��ل ك��ام��ل وه��ذا 

دول���ة،  اأي  يف  وم��ت�����س��ور  طبيعي  الأم����ر 

اآخ����ر ه��ذه  اأن  ال���وزي���ر اىل  اأ����س���ار  ح��ي��ث 

تقريبا  �سهرين  م��ن��ذ  ك��ان��ت  ال�����س��ك��اوى 

الأجانب  العمال  بع�س  ا�ستكى  عندما 

يف اأح�������د م�������س���ان���ع الأل���ب�������س���ة وخ����لل 

الإ�سكاليات  بع�س  من  كورونا  جائحة 

معظمها  ويرتبط  العمل  ببيئة  املتعلقة 

مبحدودية رحلت الطران وحمددات 

وبالتوازي  رعاياها،  ا�ستقبال  يف  دولهم 

م���ع ذل����ك وب��خ�����س��و���س ن��ف�����س امل�����س��ن��ع 

ال�سركات  من  خطابا  ال��وزارة  ا�ستقبلت 

ذل��ك،  ك��ل  ع��ن  ف��ي��ه  ت�ستعلم  امل�����س��ت��وردة 

امل�سار  امل�سنع  زي��ارة  مت��ت  ال��ف��ور  وعلى 

اليه من قبل وزير العمل وكوادر الوزارة 

وا�سطحبوا معهم ممثل منظمة العمل 

جمعية  رئي�س  اإىل  بالإ�سافة  الدولية 

منتجي وم�سدري الألب�سة واملن�سوجات 

متثل  التي  اجلهة  تعتر  التي  الأردنية 

اجل����ه����ات وامل�������س���ان���ع ال���ع���ام���ل���ة يف ه���ذا 

القطاع للوقوف على هذه ال�سكوى ومت 

و�سماع  ال��ع��ام��ل��ن  معظم  م��ع  احل��دي��ث 

�سكواهم من قبل وزير العمل ومل تكن 

الإنتهاكات  من  اأي  تت�سمن  ال�سكاوى 

امل�������س���ار ال��ي��ه��ا يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ح��ف��ي 

حجز  او  جن�سية  انتهاكات  وخ�سو�سا 

ج��������وازات ���س��ف��ر ، وامن������ا ت����اأخ����ر ���س��ف��ر 

اىل  بالإ�سافة  نتيجة اجلائحة  العمالة 

عدد من املطالب، وعلى �سوء ذلك قام 

من  متخ�س�س  فريق  بت�سكيل  ال��وزي��ر 

العمل  منظمة  ممثل  وب��وج��ود  ال���وزارة 

وم�سدري  منتجي  جمعية  و  ال��دول��ي��ة 

ملتابعة  الأردن��ي��ة  واملن�سوجات  الألب�سة 

ت��واج��ه ه��وؤلء  ال��ت��ي  امل�ساكل  ك��اف��ة  ح��ل 

امل�سنع  يف  ال��ف��ري��ق  مكث  حيث  ال��ع��م��ال 

امل�����س��ار اإل���ي���ه مل����دة ا���س��ب��وع ل��ل��ت��اأك��د من 

تكن  مل  وال��ت��ي  امل�سائل  جميع  معاجلة 

التي  تلك  من  انتهاكات  لأي  مت�سمنة 

وردت يف التقرير ال�سحفي امل�سار اليه، 

بالرد  ذل��ك  �سوء  على  ال���وزارة  وق��ام��ت 

ع��ل��ى خ��ط��اب ال�����س��رك��ات امل�����س��ت��وردة ومت 

واملخرجات  اخلطوات  بجميع  تزويدها 

م���ع ال�����س��م��ان��ات حل��ف��ظ ج��م��ي��ع ح��ق��وق 

العاملن.

ع��ق��د  مت  اأن������ه  اإىل  ال����وزي����ر  واأ������س�����ار 

اجتماع منذ يومن بالتن�سيق مع وزارة 

امل�سار  اخل��ر  بعد  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

ب��ح�����س��ور  ال��ع��م��ل  وزارة  م��ق��ر  يف  ال���ي���ه 

م���ن���ظ���م���ة ال���ع���م���ل ال����دول����ي����ة ورئ���ي�������س 

ج��م��ع��ي��ة م��ن��ت��ج��ي وم�����س��دري الأل��ب�����س��ة 

وامل��ن�����س��وج��ات الأردن����ي����ة ومم��ث��ل ق��ط��اع 

�سناعة  غرفة  يف  واملن�سوجات  الألب�سة 

امل�����س��دري��ن يف  ك��ب��ار  الأردن وع���دد م��ن 

ا�ستغربوا  هذا القطاع والذين بدورهم 

�سابه  مل��ا  ال�سحيفة  ت��ق��ري��ر  يف  ورد  م��ا 

دقيقة،  غر  ومعلومات  مغالطات  من 

يف  الألب�سة  �سناعة  قطاع  اأن  موؤكدين 

الأردن ميتد ملا يزيد عن ع�سرين عاما 

نتائج  ب��ه  العمل  وبيئة  ال��ق��ط��اع  ول��ه��ذا 

اإيجابية على الإقت�ساد الأردين متمثلة 

بحجم �سادراته اإىل الأ�سواق اخلارجية 

وع���دد ال��ع��م��ال ال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه وال��ذي��ن 

األ��ف عامل،   75 ي��ق��در ع��دده��م ب��ح��وايل 

اأردنية يعمل اجلميع  وهذه ق�سة جناح 

عليها. للمحافظة 

ك��دول��ة  الأردن  اأن  ال��ب��ط��اي��ن��ة  واأك����د 

ق���ان���ون وم��وؤ���س�����س��ات ت��ع��م��ل ب��ت��ك��ام��ل��ي��ة 

وت�����س��ارك��ي��ة مل��ع��اجل��ة اأي����ة خم��ال��ف��ات اأو 

كانت  ���س��واء  بالعمالة  تتعلق  انتهاكات 

���س��ي��ادة  واأن  اج��ن��ب��ي��ة  اأو  اأردن���ي���ة  ع��م��ال��ة 

ال��ق��ان��ون وت��ط��ب��ي��ق��ه وح��م��اي��ة احل��ق��وق 

ال��ع��م��ال��ي��ة وال���دف���اع عنها ه��و الأ���س��ا���س 

الذي تقوم عليه الوزارة.

ف���رق  اأن  ال��ب��ط��اي��ن��ة  ال����وزي����ر  وب����ن 

ال��ت��ف��ت��ي�����س امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال������وزارة ت��ق��وم 

مبتابعة وب�سكل حثيث لأو�ساع العمالة 

الألب�سة  م�سانع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��واف��دة 

م��ن خ���لل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة 

يف ال������وزارة ال��ت��ي مت رب��ط��ه��ا ب��ال��ع��دي��د 

كامرات  خ��لل  م��ن  امل�سانع  ه��ذه  م��ن 

ي�����س��ك��ل نقلة  مل��ت��اب��ع��ت��ه��ا، مم���ا  م���راق���ب���ة 

نوعية بعمليات التفتي�س التي تقوم بها 

اأية  ال��وزارة، وحر�سها على عدم وجود 

خمالفات داخل هذه امل�سانع.

م��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  ال���ب���ط���اي���ن���ة  ون������وه 

ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 

العمل تقوم من خلل برنامج “العمل 

امل�����س��درة  امل�����س��ان��ع  الأف�سل” مب��ت��اب��ع��ة 

ل�سمان  اخلارجية،  للأ�سواق  للألب�سة 

يف  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  تطبيقها 

وال�سحة  وال�سلمة  العمل  بيئة  جمال 

العمال،  حقوق  على  واحل��ف��اظ  املهنية 

ح��ي��ث اأن ال��ع��دي��د م��ن ه���ذه ال�����س��رك��ات 

مدرج على القائمة الذهبية لدى وزارة 

ال��ع��م��ل، م��وؤك��دا اأن ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون هو 

اأي  بن  ال��وزارة ول متييز  اأ�سا�س عمل 

مبداأ  وه��ذا  اأردين  اأو غر  اأردين  عامل 

ت��وج��ي��ه��ات جللة  ع��ن��ه ح�سب  ح��ي��اد  ل 

امللك عبد اهلل الثاين له وتنفيذ رئي�س 

امل��ع��ن��ي��ن يف حفظ  وال�������وزراء  ال������وزراء 

اردنين  كانون  �سواء  العاملن  كرامة 

او مقيمن على الأرا�سي اململكة .

االنباط-عمان

وزارة  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  ق����ال   

اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل���غ���رب���ن ال�����س��ف��ر 

متابعة  وب��ع��د  اإن���ه  ال��ف��اي��ز،  علي  اهلل  �سيف 

من الوزارة وال�سفارة الأردنية يف تل اأبيب، 

الأردين  املواطن  اإع��ادة  اخلمي�س،  ام�س  مت 

اأم�������س، يف مدينة  ي���وم  اح��ت��ج��ازه  ال���ذي مت 

اإيلت، اإىل اململكة.

الأردن��ي��ة  ال�سلطات  اأن  ال��ف��اي��ز  واأو���س��ح 

امل���ع���ن���ي���ة ت�����س��ل��م��ت امل����واط����ن ����س���ب���اح ام�����س 

اخلمي�س.

االنباط-عمان

 اأكد رئي�س هيئة تنظيم الطران املدين 

ال��ت��ي مت  ال����دول  اأن  م�ستو  ه��ي��ث��م  ال��ك��اب��ن 

العلن عنها هي دول لدى الأردن خطوط 

م���ب���ا����س���رة م���ع���ه���ا، ويف ح�����ال رغ���ب���ت دول����ة 

الهيئة  ب��ت��زوي��د  ب��ال��ق��وائ��م  م��ت��واج��دة  غ��ر 

امل�سافرين معها. لتبادل  باملتطلبات 

امل���رح���ل���ة احل���ال���ي���ة جت��ري��ب��ي��ة  اإن  وق�����ال 

منتظمة  رح��لت   4 اإىل   3 ا�ستقبال  و�سيتم 

يوميا خلل الأ�سبوع الأول، و�سيتم درا�سة 

الدول  من  العديد  من  الرحلت  ا�ستقبال 

وام��ك��ان��ي��ة ق��دوم��ه��م ل����لأردن وف���ق ال��ق��درة 

اأن اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  م�������س���دداً  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة، 

���س��ي��ع��م��ل ل���س��ت��ئ��ن��اف ال����رح����لت اجل���وي���ة، 

وع������ودة الأردن�����ي�����ن ب�����س��ك��ل م��ن��ت��ظ��م، وك��ل 

ومتى  الرحلة  موعد  يعرف  اأ�سبح  مواطن 

تي �ستاأ

االنباط-عمان

مكافحة  ووح��دة  الداخلية  وزارة  وقعت 

الإره����اب يف مبنى  الأم����وال ومت��وي��ل  غ�سل 

ال������وزارة، ام�����س اخل��م��ي�����س، م��ذك��رة تفاهم 

جمال  يف  بينهما  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

الإره���اب  ومت��وي��ل  الأم����وال  غ�سل  مكافحة 

وف���ق���ا ل��لت��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة وال����ق����رارات 

ال���وط���ن���ي���ة ذات  الأمم�����ي�����ة وال���ت�������س���ري���ع���ات 

العلقة.

الداخلية  وزارة  عام  اأمن  املذكرة  ووقع 

الوحدة  ورئي�س  حمور  اأب��و  خالد  الدكتور 

اأبو �سريف. املكلف �سامية 

وت�����س��م��ن��ت امل�����ذك�����رة ت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون 

متوا�سل  ب�سكل  اجل��ان��ب��ن  ب��ن  والتن�سيق 

ل��ت��ط��ب��ي��ق اأح����ك����ام ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل 

الأم�������������وال ومت�����وي�����ل الإره�������������اب ال���ن���اف���ذ 

ال�سادرة  ال��دول��ي��ة  واملتطلبات  وتعديلته 

.)FATF( عن جمموعة العمل املايل

اأب����و ح���م���ور، اإن ت��وق��ي��ع  وق����ال ال��دك��ت��ور 

املذكرة جاء نظرا لأهمية الدور الذي تقوم 

به وزارة الداخلية التي تعد اإحدى اجلهات 

الرقابية وال�سرافية وفقا لقانون مكافحة 

ال��ن��اف��ذ،  غ�سل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره�����اب 

وك���ذل���ك ال�����دور ال����ذي ت�����س��ط��ل��ع ب���ه وح���دة 

غ�سيل الأموال يف تلقي الخطارات املتعلقة 

الإره���اب  ومت��وي��ل  الأم���وال  غ�سل  بعمليات 

اجلهات  وتزويد  عنها  والتحري  وحتليلها 

والتن�سيق  بالنتائج  وال�سرافية  الرقابية 

معها.
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االنباط-عمان

  ق����ال وزي�����ر �ل��ن��ق��ل خ���ال���د ���س��ي��ف �إن 

م���ؤ���س�����س��ة �خل����ط �حل����دي����دي �حل���ج���ازي 

�لأردين �ساهمت يف �جناح برنامج “�أردننا 

27 رحلة �سياحية خالل  جنة” بت�سيريها 

هذ� �مل��سم من حمطة عمان �ىل حمطة 

منذ  ر�كبا   3078 بلغ  رك��اب  بعدد  �جليزة، 

�نطالق �لربنامج يف �سهر مت�ز �ملا�سي.

ل��زي��ادة  ت���ج��ه��ا  ه��ن��اك  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

�ل�����رح�����الت م����ن خ�����الل دع�������ة �مل����د�ر�����س 

للم�ساركة يف �لربنامج.

���س��ي��ف، مب���ؤمت��ر �سحفي  و����س��ت��ع��ر���س 

�إد�رة  م��ب��ن��ى  �م�����س �خل��م��ي�����س، يف  ع��ق��ده، 

م���ؤ���س�����س��ة �خل����ط �حل����دي����دي �حل���ج���ازي 

�لأردين، بح�س�ر مدير عام هيئة تنظيم 

�ل��ن��ق��ل �ل����ربي ���س��الح �ل���ل����زي وم�����س��اع��د 

علي  �ل��دك��ت���ر  �ل�سياحة  وز�رة  ع��ام  �أم��ن 

�ل���ز�رة  تعمل  مهمة  م�ساريع  �لعجارمة، 

على تنفيذها، منها �إن�ساء متحف تاريخي 

�لأول  ويعد  �آلف مرت مربع،   4 مب�ساحة 

�ل�����س��رق �لأو����س���ط، وترميم  ن���ع��ه يف  م��ن 

�ملنطقة �لأثرية �ملحيطة به بعد �أن جرى 

ت���ق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة م���ع �ل����ك���ال���ة �ل��رتك��ي��ة 

و�سلت  وق��د  )ت��ي��ك��ا(  و�لتن�سيق  للتعاون 

65 باملئة. ن�سبة �لإجناز بامل�سروع ل� 

حد�ئق  لإن�ساء  در����س��ة  هناك  �أن  وب��ن 

م���ؤ���س�����س��ة �خل����ط �حل����دي����دي �حل���ج���ازي 

بال�سر�كة مع وز�رة �لإد�رة �ملحلية و�أمانة 

و�جليزة،  و�ملفرق  �لزرقاء  وبلديات  عمان 

حيث �سيجري �ن�ساء حد�ئق عامة حتت�ي 

للمجتمع  و�أل��ع��اب  وخ��دم��ات  مر�فق  على 

�أل��ف  �م��ت��د�د  على  متنف�سا  لتك�ن  �ملحلي 

مرت يف عدة �أماكن ويجري حاليا �ختيار 

بامل�سروع. �ملنا�سبة للبدء  �مل��قع 

�إد�رة  �إن  ج��ه��ت��ه،  م���ن  �ل���ل����زي،  وق����ال 

م���ؤ���س�����س��ة �خل����ط �حل����دي����دي �حل���ج���ازي 

حم�رين  �سمن  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  �سعت 

�خل��ط  ت�����س��غ��ي��ل  �إد�م�����ة  �لأول  رئ��ي�����س��ي��ن، 

�ل��ق��اط��ر�ت  م��ن خ��الل �سيانة  �حل��ج��ازي 

ت���رم���ي���م  ����س���ي���م���ا  �ل������رك������اب ل  وع������رب������ات 

على  �ل���ج���د  ن��ادرة  �لبخارية  �ل��ق��اط��ر�ت 

�مل�������س���ت����ى �ل���ع���امل���ي و�جل����ه�����د �مل�����س��ت��م��رة 

�لتحتية  �لبنية  �سالحية  على  للحفاظ 

ل��ل��خ��ط وت���رم���ي���م �جل�������س����ر و�ل���ع���ب���ار�ت 

معتمدة  �لتاريخية  �لعثمانية  و�ملحطات 

يف ذل��ك ع��ل��ى م����رده��ا �مل��ال��ي��ة وك����دره��ا 

قاطر�ت   4 برتميم  قامت  حيث  �لفنية، 

مع  و�لتعاون  للخدمة  و�إعادتها  بخارية 

مع  بالتعاون  ق��ام��ت  حيث  �سديقة،  دول 

عربة  �إع��م��ار  لإع���ادة  �لبلجيكية  �ل�سفارة 

ومع   ،48 رقم  �ل�سنع  �لبلجيكية  �لركاب 

�ل��ل��ج��ن��ة �ل��د�ئ��م��ة ل��ل��ت��ع��اون �لق��ت�����س��ادي 

و�ل���ت���ج���اري )ك���م�����س��ي��ك( �مل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن 

�لتعاون �ل�سالمي لعمل م�سروع  منظمة 

در������س����ة �جل������دوى �لق���ت�������س���ادي���ة لإع�����ادة 

تاأهيل �خلط �حلجازي.

�مل�ؤ�س�سة  �أهمية  باإبر�ز  يتمثل  و�لثاين 

تاريخي  �إرث  من  به  تتمتع  ملا  �ل�سياحية 

�لتن�سيق  يجري  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف  عريق 

�ملعنية  �لر�سمية  و�مل�ؤ�س�سات  �ل�ز�ر�ت  مع 

ب���ال���ق���ط���اع �ل�����س��ي��اح��ي ل���ل���رتوي���ج ل��ل��خ��ط 

�حل���دي���دي �حل���ج���ازي ل��ي��ك���ن م��ن �سمن 

خالل  من  �لأردن  يف  �ل�سياحية  �ل�جهات 

�ل�ز�رة  تطلقها  �لتي  �ل�سياحية  �لرب�مج 

“�ردننا جنة” م�ساهمة من  مثل برنامج 

يف  �حل��ج��ازي  �حل��دي��دي  �خل��ط  م�ؤ�س�سة 

�لد�خلية. �ل�سياحة  دعم 

�ف��ت��ت��اح معر�س  �أن���ه ج��رى  �إىل  و�أ���س��ار 

���س���ر �خل��ط �حل��دي��دي �حل��ج��ازي �ل��ذي 

ي��ح��ت���ي ����س����ر� ت��اري��خ��ي��ة ن�����ادرة مل��ر�ح��ل 

�إن�ساء �خلط منذ �لعام 1900م.

 االنباط-عمان

�أظ����ه����رت �لإح�����������س�����اء�ت �ل�������س���ادرة 

�لأ�سهم  قيمة  �أن  ع��م��ان،  ب���ر���س��ة  ع��ن 

�مل�����س��رت�ة م��ن ق��ب��ل �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن غري 

�لأردن����ي����ن م��ن��ذ ب���د�ي���ة �ل���ع���ام وح��ت��ى 

4ر66  ب��ل��غ��ت  �مل��ا���س��ي  �آب  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة 

6ر10  ن�سبته  ما  م�سكلة  دينار  ملي�ن 

�لكلي. �لتد�ول  باملئة من حجم 

و�ظهرت ذ�ت �لح�ساء�ت، �ن قيمة 

�مل�ستثمرين  قبل  م��ن  �ملباعة  �لأ���س��ه��م 

ملي�ن   127 نح�  بلغت  �لردنين  غري 

دي����ن����ار، وب����ذل����ك ت���ك����ن ق��ي��م��ة ���س��ايف 

ملي�ن  7ر60  �لأردين  غري  �ل�ستثمار 

ب��ل��غ��ت قيمة  ب��ي��ن��م��ا  ب��ال�����س��ال��ب،  دي���ن���ار 

4ر42  �لأردين  غ��ري  �ل���س��ت��ث��م��ار  ���س��ايف 

�لفرتة  لنف�س  بال�سالب  دينار  ملي�ن 

.2019 من �لعام 

قيمة  �ن  �لإح�����س��اء�ت،  �أظهرت  كما 

�مل�ستثمرين  قبل  من  �مل�سرت�ة  �لأ�سهم 

خالل  من  متت  و�لتي  �لأردنين  غري 

�آب  �سهر  خ��الل  �لب�ر�سة  يف  �ل��ت��د�ول 

دينار  7 مالين  يقارب  ما  بلغت   2020

حجم  من  باملئة  4ر7  ن�سبته  ما  م�سكلة 

ب��ل��غ��ت قيمة  �ل��ك��ل��ي، يف ح��ن  �ل���ت���د�ول 

�لأ����س���ه���م �مل���ب���اع���ة م���ن ق��ب��ل��ه��م ل��ن��ف�����س 

دي����ن����ار، وب��ذل��ك  10 م���الي���ن  �ل���ف���رتة 

ت���ك����ن ق��ي��م��ة ����س���ايف �ل���س��ت��ث��م��ار غ��ري 

قد  �مل��ا���س��ي  �آب  ���س��ه��ر  خ���الل  �لأردين 

بال�سالب،  دينار  مالين   3 نح�  بلغت 

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ���س��ايف �ل���س��ت��ث��م��ار 

2 ملي�ن دينار  غري �لأردين ما يقارب 

ب���امل����ج���ب ل��ن��ف�����س �ل�����س��ه��ر م���ن �ل���ع���ام 

.2019

�مل�ستثمرين  م�ساهمة  ن�سبة  وبلغت 

غ��ري �لأردن��ي��ن يف �ل�����س��رك��ات �مل��درج��ة 

 2020 �آب  �سهر  نهاية  يف  �لب�ر�سة  يف 

�لقيمة  �إج��م��ايل  من  باملئة  2ر50  نح� 

�لعرب  �ل�س�قية، حيث �سكلت م�ساهمة 

وم�����س��اه��م��ة  ب���امل���ئ���ة  7ر33  ن�����س��ب��ت��ه  م���ا 

5ر16 ب��امل��ئ��ة م��ن �إج��م��ايل  غ��ري �ل��ع��رب 

من  �أم��ا  للب�ر�سة،  �ل�س�قية  �لقيمة 

ن�سبة  بلغت  فقد  �لقطاعية،  �لناحية 

�لأردن��ي��ن  غري  �مل�ستثمرين  م�ساهمة 

يف  �لب�ر�سة  يف  �مل��درج��ة  �ل�سركات  يف 

�ملايل  للقطاع  �ملا�سي  �آب  �سهر  نهاية 

2ر18  ول��ق��ط��اع �خل��دم��ات  ب��امل��ئ��ة  8ر53 

باملئة. 3ر61  �ل�سناعة  ولقطاع  باملئة 

الخط الحجازي يسير 27 رحلة سياحية ضمن
 مشروع أردننا جنة

2ر50% نسبة ملكية المستثمرين غير األردنيين 
في الشركات المدرجة بالبورصة

1300 مهندس ومهندسة يتلقون دورات 
لغة تمهيدا لتشغيلهم في ألمانيا

التداول العقاري ينخفض %33 
لنهاية آب  الماضي

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على ارتفاع

1ر39 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 محليا

 االنباط-عمان

ق���ال وزي����ر �ل��ع��م��ل ن�����س��ال �ل��ب��ط��اي��ن��ة، �إن 

ب��ع�����س �ل���ن���ق���اب���ات �مل��ه��ن��ي��ة ب���ا����س���رت ب��ت��ع��ل��ي��م 

لت�س�يق  متهيد�  �لأمل��ان��ي��ة،  �للغة  منت�سبيها 

ه���ذه �ل���ك���ف���اء�ت وت�����س��غ��ل��ي��ه��ا ب��ع��دة ق��ط��اع��ات، 

�أمل��ان��ي��ا  �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س يف ج��م��ه���ري��ة  يف 

تعلم  دور�ت  ف���رتة  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �لحت���ادي���ة، 

�أ�سهر تقريبا.  9 �للغة �لتي �ست�ستغرق 

�م�س  �سحفي  ت�سريح  يف  �ل���زي��ر  و�أ���س��ار 

�لتي  �لنقابات  ه��ذه  �أوىل  �أن  �إىل  �خلمي�س، 

منت�سبيها  ت��ع��ل��ي��م  ب��ربن��ام��ج  ف��ع��ل��ي��ا  ���س��رع��ت 

�ل��ل��غ��ة �لأمل��ان��ي��ة، ه��ي ن��ق��اب��ة �مل��ه��ن��د���س��ن، و�أن 

 1300 بالربنامج جتاوز  �لتحق��  �لذين  عدد 

ومهند�سة. مهند�س 

و�أكد �لبطاينة �أن �لعدد �مل�ستهدف لتعليم 

ه�  مهنية،  نقابات   4 ملنت�سبي  �لأملانية  �للغة 

�ل�كالة  مع  �لت�سالت  و�أن  م�ستفيد  �آلف   5

ت�سغيلهم. للت�سغيل جارية بهدف  �لملانية 

�إن ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ات وق��ع��ت بعد  و����س��اف 

�ل��ك��ف��اء�ت  لت�س�يق  �أ���س��ه��ر  منذ  �أمل��ان��ي��ا  زي���ارة 

�لأردنية، وبعد �أن قامت �جلمه�رية �لأملانية 

ب��ت��ع��دي��ل ق���ان����ن �ل���ه���ج���رة ل���دي���ه���ا ل��ل�����س��م��اح 

ب��ا���س��ت��ق��ط��اب ع��م��ال��ة غ���ري �أمل���ان���ي���ة ل��ل��ع��م��ل يف 

�لقطاع �خلا�س.

لتعليم  �لتدريبية  �لرب�مج  هذه  �أن  وبن 

�ل��ل��غ��ة �لأمل���ان���ي���ة، ج����اءت ب��ن��اء ع��ل��ى ت���ق��ي��ع 4 

م���ذك���ر�ت ت��ف��اه��م يف ���س��ه��ر �أي����ار �مل��ا���س��ي بن 

�ملهار�ت  وتط�ير  تنمية  وهيئة  �لعمل،  وز�رة 

رئي�س  برعاية  نقابات،   4 �ل��� و�لتقنية  �ملهنية 

�ل�زر�ء.

�ل��ت��ف��اه��م وق��ع��ت لفتح  �إن م��ذك��ر�ت  وق���ال 

ه���ذه  يف  �لأردين  ل���ل�������س���ب���اب  ع���م���ل  ف����ر�����س 

�لقطاعات للعمل يف �أملانيا، و�إك�سابهم خرب�ت 

عملية يف و�حدة من �أكرب �لقت�ساد�ت تط�ر� 

من  وف���د�  �إن  م�سيفا  �ل��ع��امل،  م�ست�ى  على 

�ململكة  ���س��ي��زور  للت�سغيل  �لمل��ان��ي��ة  �ل���ك��ال��ة 

�ل��ث��اين  ت�����س��ري��ن  �أو  �لأول  ت�����س��ري��ن  خ����الل 

�ملقبلن، م��سحا �أن �لتفاق �سي�سمل ت�سغيل 

�سائقن ومهنين وحرفين.

 االنباط-عمان

�لعقار  ���س���ق  يف  �ل���ت���د�ول  ح��ج��م  �نخف�س    

�سهر  لنهاية  �حل��ايل  �لعام  بد�ية  منذ  باململكة 

بالفرتة  م��ق��ارن��ًة  باملئة،   33 بن�سبة  �ملا�سي  �آب 

نف�سها من عام 2019، و�س�ل �ىل 870ر 1 مليار 

دينار.

�لأر��سي  لد�ئرة  �ل�سهري  �لتقرير  و�أظهر 

�إي���ر�د�ت  �نخفا�س  �خلمي�س،  �م�س  و�مل�ساحة، 

6ر75  �إىل  ل��ت�����س��ل  ب��امل��ئ��ة   48 ب��ن�����س��ب��ة  �ل���د�ئ���رة 

عام  م��ن  �ل��ف��رتة  بنف�س  م��ق��ارن��ًة  دي��ن��ار،  ملي�ن 

�ل�����س��ق��ق خ��الل  �إع���ف���اء�ت  2019؛ وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة 

بارتفاٍع  دي��ن��ار  ملي�ن   47 نح�  نف�سها  �ل��ف��رتة 

نف�سها  بالفرتة  مقارنًة  باملئة   24 ن�سبته  بلغت 

من عام 2019.

�ململكة  �ل��ع��ق��ار يف  ب��ي��ع  ح��رك��ة  و�ن��خ��ف�����س��ت 

خالل �لثمانية �أ�سهر �ملا�سية من �لعام �حلايل 

�نخف�ست بي�عات  باملئة، حيث   10 بلغت  بن�سبٍة 

�ل�����س��ق��ق ب��ن�����س��ب��ٍة ب��ل��غ��ت 15 ب��امل��ئ��ة، و�ن��خ��ف�����س��ت 

مقارنًة  باملئة،  بلغت  بن�سبٍة  �لأر����س��ي  بي�عات 

بنف�س �لفرتة من عام 2019.

�لتقرير  �أظ��ه��ر  �ل�����س��ه��ري،  �مل�����س��ت���ى  وع��ل��ى 

خالل  �رتفعت  �ململكة  يف  �لعقار  بيع  حركة  �أن 

حيث  باملئة؛   14 بلغت  بن�سبٍة  �ملا�سي،  �آب  �سهر 

باملئة،   2 بلغت  بن�سبٍة  �ل�سقق  بي�عات  �رتفعت 

بلغت  بن�سبٍة  �لأر��سي  بي�عات  �رتفعت  يف حن 

18 باملئة، مقارنًة بنف�س �ل�سهر من عام 2019.

�آب  �سهر  خالل  �لإي��ر�د�ت  قيمة  و�نخف�ست 

بن�سبٍة بلغت 21 باملئة مقارنًة بنف�س �ل�سهر من 

كما  دينار،  ملي�ن  5ر13  نح�  لتبُلغ   ،2019 عام 

�نخف�س حجم �لتد�ول يف �س�ق �لعقار �لأردين 

343 ملي�ن دينار. 1 باملئة ليبُلغ  بن�سبٍة بلغت 

االنباط-عمان 

�م�����س �خلمي�س  ع��م��ان  ب���ر���س��ة  �أغ��ل��ق��ت 

على  م�زعة  �سهم  ملي�ن  9ر6  ت��د�ول  على 

بلغت  �إجمالية  ت��د�ولت  بقيمة  عقد�   2644

1ر5 ملي�ن دينار. 

�لنقطة  �إىل  �ل��ب���ر���س��ة  م���ؤ���س��ر  و�رت��ف��ع 

�إغالق  مع  مقارنة  باملئة  39ر0  1581بن�سبة 

�ل�سابقة.  �جلل�سة 

بينما  �سركة،   47 �أ�سهم  �أ�سعار  و�رتفعت 

�نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم 15 �سركة، و��ستقرت 

�أ�سعار �أ�سهم 37 �سركة �أخرى.

 االنباط-عمان

يف   21 عيار  �ل��ذه��ب  غ��ر�م  بيع  �سعر  بلغ 

10ر39  �ل�����س���ق �مل��ح��ل��ي��ة، �م�����س �خل��م��ي�����س، 

حمالت  من  �مل��طنن  �سر�ء  لغايات  دينار 

50ر37 دينار جلهة �لبيع. �ل�ساغة، مقابل 

ووف����ق����ا لأم������ن ����س���ر �ل���ن���ق���اب���ة �ل���ع���ام���ة 

�حللي  و�سياغة  جت��ارة  حم��الت  لأ���س��ح��اب 

و�مل��ج���ه��ر�ت رب��ح��ي ع���الن، ب��ل��غ ���س��ع��ر بيع 

لغايات  و18   24 عياري  �لذهب  من  �لغر�م 

70ر46 و  �ل�سر�ء من حمالت �ل�ساغة عند 

70ر34 دينار على �لت��يل.

�للرية  �سعر  �أن  ت�سريح  يف  ع��الن  وب��ن 

272 دي��ن��ار�،  7 غ��ر�م��ات بلغ  �ل��ر���س��ادي وزن 

 8 وزن  �لإجن��ل��ي��زي  �ل��ل��رية  �سعر  ب��ل��غ  فيما 

�لطلب  �سعف  م�ؤكد�  دينار�،   312 غر�مات 

و�لعر�س حمليا.

ولفت عالن �إىل �أن �سعر �لذهب بال�س�ق 

�ل��ي���م �خلمي�س  ب��ل��غ ح��ت��ى ع�����س��ر  �ل��ع��امل��ي��ة 

1930 دولر� لالأون�سة �ل��حدة.

الجمارك تضبط كميات كبيرة من ورق الجدران

 االنباط-عمان

ق��ال �ل��ن��اط��ق �لإع��الم��ي ل��د�ئ��رة 

دوري��ات  �إن  ن�سري،  عماد  �جل��م��ارك 

م���ك���اف���ح���ة �ل���ت���ه���ري���ب مت��ك��ن��ت م��ن 

����س���ب���ط ك���م���ي���ات ك����ب����رية م����ن ورق 

�جل����در�ن �مل��ه��رب يف �إح���دى م��ن��ازل 

عّمان. �لعا�سمة 

�م�س  �سحفي،  بيان  يف  و�أ���س��اف 

�ل��ت��ح��ف��ظ على  �ن����ه مت  �خل��م��ي�����س، 

�مل��ه��رب��ات وت��ن��ظ��ي��م حم�����س��ر �سبط 

�مل�سب�طن  وحت�يل  فيها  �أ�س�يل 

لإج��ر�ء  �جلمركية  �لعامة  للنيابة 

�لقان�ين. �ملقت�سى 

ودعت �لد�ئرة �مل��طنن للتبليغ 

ع���ن ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ه��ري��ب ويف ح��ال 

وج������د �أي�����ة م��ع��ل���م��ات ح���ي���ال ه��ذ� 

�لأمر �لت���سل عرب غرفة عمليات 

�لتهريب. مكافحة 
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االنباط-وكاالت

ا�شتية،  حممد  ال����وزراء  رئي�س  ه��ات��ف 

ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  اخلمي�س،  ام�����س 

ال�شباح  احل��م��د  اخل��ال��د  �شباح  الكويتي 

ال��ث��اب��ت يف  ال��ك��وي��ت  ع��ل��ى م��وق��ف  ل�شكره 

دع���م ال��ق�����ش��ي��ة وال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 

الإ�شرائيلية  ال�شم  ملخططات  ورف�شها 

و�����ش����غ����وط����ات ال���ت���ط���ب���ي���ع امل�����ج�����اين م��ع 

اإ�شرائيل

الرئي�س  حتيات  ال���وزراء  رئي�س  ونقل 

حم����م����ود ع���ب���ا����س ومت���ن���ي���ات���ه ب��ال�����ش��ف��اء 

ال���ع���اج���ل لأم�����ر دول�����ة ال���ك���وي���ت ���ش��ب��اح 

الأحمد اجلابر ال�شباح، وتقديره العايل 

وكل  والربملان  واحلكومة  الأمر  ملواقف 

م��ف��ا���ش��ل ال��ك��وي��ت ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال��ر���ش��م��ي��ة 

الفل�شطينية الق�شية  جتاه 

الكويتي  نظره  ال���وزراء  رئي�س  ودع��ا 

دورا باحلوار مع جميع  تلعب بالده  لأن 

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة لإع�����ادة وح����دة امل��وق��ف 

راأ�شها  الق�شايا وعلى  العربي يف خمتلف 

ق�شية العرب الأوىل فل�شطني، واأن تبقى 

البو�شلة العربية دائما نحو القد�س

من جانبه، اأكد ال�شيخ ال�شباح حر�س 

دولته و�شعبه على الق�شية الفل�شطينية، 

فل�شطني  اأن  اإل  التحديات  بع�س  ورغ��م 

م�شرا  الأوىل،  ال��ع��رب  ق�شية  �شتبقى 

واملرجعية  الر�شالة  ا�شتعادة  �شرورة  اإىل 

العربية املوحدة وجتاوز اخلالفات

االنباط-وكاالت

لرو�شيا  الأملانية  التهامات  ردا على 

األيك�شي  ال��رو���ش��ي  امل��ع��ار���س  بت�شميم 

نافالني، قال املتحدث با�شم الكرملني، 

ترى  ل  رو�شيا  اإن  بي�شكوف،  دميرتي 

�شببا اأو اأ�شا�شا لهذه التهامات

ت��زود  مل  اأمل��ان��ي��ا  اإن  بي�شكوف  وق���ال 

مبعلومات  ب��ربل��ني  ال��رو���ش��ي  ال�شفر 

ح������ول ال���ف���ح���و����ش���ات ال����ت����ي اأج�����راه�����ا 

املتخ�ش�شون الأملان، وما الذي جعلهم 

يتو�شلون اإىل ا�شتنتاج حول الت�شمم

اأن  الكرملني  با�شم  امل��ت��ح��دث  واأك���د 

الأط���ب���اء ال���رو����س اأج����روا ال��ع��دي��د من 

اإىل  نافالني  اإر���ش��ال  قبل  الخ��ت��ب��ارات 

م���واد  اأي  اك��ت�����ش��اف  ي��ت��م  ب���رل���ني، ومل 

�شامة

وقت  يف  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  واأعلنت 

يف  اأجريت  التي  الفحو�شات  اأن  �شابق 

ك�شفت  الأملاين  للجي�س  التابع  املخترب 

اأن نافالني تعر�س للت�شميم با�شتخدام 

مادة “نوفيت�شوك” يف رو�شيا

ومل ت�شتبعد اخلارجية الرو�شية، اأن 

حالة  عن  الأملانية  الت�شريحات  تكون 

اإج��راءات  “تربير  اإىل  تهدف  نافالني 

معدة م�شبقا �شد رو�شيا«

االنباط-وكاالت

����ش���دد رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 

اأول��وي��ة  ع��ل��ى  امل�شي�شي  ه�����ش��ام  اجل���دي���دة 

ا�شتالم  م��ع  الق��ت�����ش��ادي  النزيف  اإي��ق��اف 

حكومته ملهامها ر�شميا اليوم اخلمي�س

وا�شتلم امل�شي�شي، وهو رئي�س احلكومة 

دميقراطية  انتخابات  اأول  منذ  ال�شابع 

م��وك��ب  يف  م��ه��ام��ه   ،2011 ث����ورة  اأع��ق��ب��ت 

ت�����ش��ل��ي��م ال�����ش��ل��ط��ة ال���ي���وم م���ن احل��ك��وم��ة 

الذي  الفخفاخ  اليا�س  برئا�شة  امل�شتقيلة 

يواجه تهما بت�شارب امل�شالح

ا�شتالم  اإن  كلمته،  يف  امل�شي�شي  وق���ال 

�شعب  مناخ  و�شط  ياأتي  ملهامها  حكومته 

ويف و�شع يت�شم بعدم ال�شتقرار ويف ظل 

ان��ت��ظ��ارات ك��ب��رة ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن اأج��ل 

تغير ملمو�س يف حياتهم

و���ش��ت��ك��ون احل���ك���وم���ة اجل����دي����دة اأم����ام 

مهمة النقاذ ، كما ذكر امل�شي�شي، يف وقت 

يواجه القت�شاد اأزمة خانقة مع توقعات 

العام  املئة  7 يف  ح��دود  انكما�س يف  بن�شبة 

20 يف املئة ومعدل  اجلاري وبطالة تفوق 

اقرتا�س �شنوي ي�شل اإىل 15 مليار دينار 

)5ر5 مليار دولر(

ول����ك����ن م���ه���م���ة امل�������ش���ي�������ش���ي ل����ن ت���ك���ون 

م���ف���رو����ش���ة ب������ال������ورود؛ ب�����ش��ب��ب الأزم�������ة 

موؤ�ش�شتي  ب��ني  اخلافية  غ��ر  ال�شيا�شية 

الكالمية  واحل����رب  وال���ربمل���ان  ال��رئ��ا���ش��ة 

التي رافقت تكوين احلكومة احلالية

حت��دي��ات..  ���ش��ن��واج��ه  امل�شي�شي:  وق���ال 

الرئا�شة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ن��ع��ول على  ون��ح��ن 

وال����ربمل����ان وال���ق���وى احل���ي���ة م���ن اأح����زاب 

ومنظمات

رئي�شية  اأحزاب  اعرت�شت  البداية  ويف 

يف ال���ربمل���ان ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ال��ت��ك��ن��وق��راط 

واتهمت  امل�شي�شي،  ه�شام  عر�شها  ال��ت��ي 

بهند�شة  �شعيد  قي�س  التون�شي  الرئي�س 

ال�����ش��ت��ار  وراء  م����ن  احل���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

وا���ش��ت��ب��ع��اد الأح������زاب م���ن احل���ك���م، ول��ك��ن 

منح  جل�شة  يف  للحكومة  ���ش��وت  اأغ��ل��ب��ه��ا 

الثقة يف الربملان

اأول��وي��ات  خم�س  ح��دد  امل�شي�شي  وك���ان 

رئ��ي�����ش��ي��ة يف ب��رن��ام��ج ع��م��ل ح��ك��وم��ت��ه من 

ب��ي��ن��ه��ا اإن���ع���ا����س امل���ال���ي���ة ال��ع��م��وم��ي��ة ع��رب 

ا����ش���ت���ع���ادة الإن�����ت�����اج امل���ت���ع���ر، خ���ا����ش���ة يف 

قطاعات حيوية مثل الطاقة والفو�شفات

ك��م��ا ي���ن���وي امل�����ش��ي�����ش��ي ب����دء ح�����وار مع 

لتعبئة  خططه  �شمن  الدوليني  املانحني 

امل������وارد امل��ال��ي��ة ل��دع��م م���وازن���ة ال���دول���ة، 

وم��راج��ع��ة الإن��ف��اق ال��ع��ام ل��ل��دول��ة، ودع��م 

كورونا،  جائحة  من  املت�شررة  املوؤ�ش�شات 

العمل عن  نظام  وتعزيز  الإدارة  واإ�شالح 

بعد

االنباط-وكاالت

فل�شطينية،  اأهلية  موؤ�ش�شات  طالبت 

اخل���م���ي�������س، ال����ق����ي����ادة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

لإج��راء  بالتح�شر  الف�شائل،  واأم��ن��اء 

انتخابات رئا�شية وت�شريعية )برملانية(

 25 ج����اء ذل����ك يف ر���ش��ال��ة ���ش��ل��م��ت��ه��ا، 

م��وؤ���ش�����ش��ة اأه���ل���ي���ة، و���ش��ب��ك��ة وم��ن��ظ��م��ة 

ح��ق��وق��ي��ة يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع 

غزة، لرئي�س جلنة النتخابات املركزية 

اهلل،  ب��رام  اللجنة  مقر  يف  نا�شر،  حّنا 

ق��ب��ي��ل ع��ق��د اج��ت��م��اع اأم���ن���اء ال��ف�����ش��ائ��ل 

حممود  الرئي�س  برئا�شة  الفل�شطينية 

عبا�س

مركز  مدير  ع���اروري،  ع�شام  وق��ال 

)غ��ر  ال��ق��ان��ون��ي��ة  للم�شاعدة  ال��ق��د���س 

ح���ك���وم���ي(، يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ع��ق��د 

�شلمنا  الن��ت��خ��اب��ات  م��ق��ر جل��ن��ة  اأم�����ام 

ال�����ش��ي��د )ح���ّن���ا( ن��ا���ش��ر )رئ��ي�����س جلنة 

واأم��ن��اء  للرئي�س  ر�شالة  الن��ت��خ��اب��ات(، 

ال��ف�����ش��ائ��ل ل��ع��ر���ش��ه��ا اأم��ام��ه��م ال��ل��ي��ل��ة، 

ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  ب��ع��ق��د  م��ط��ال��ب��ني 

ورئا�شية

واأ����ش���اف ال��ر���ش��ال��ة م��وق��ع��ة م���ن 25 

م��وؤ���ش�����ش��ة اأه���ل���ي���ة و����ش���ب���ك���ة، وم��ن��ظ��م��ة 

وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  يف  ح��ق��وق��ي��ة، 

غزة

وقبل  ال��ي��وم  يتم  اأن  مطلبنا  وت��اب��ع 

ال��غ��د، اإ����ش���دار م��ر���ش��وم رئ��ا���ش��ي يحدد 

موعد اإجراء النتخابات، وفق القانون 

الأ�شا�شي، واحرتاما للقانون

وت���اب���ع اآخ�����ر ان���ت���خ���اب���ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

15 ع��ام��ا، مم��ا ي��ع��ن��ي اأن  اأج���ري���ت ق��ب��ل 

امل�شاركة  ح��ق  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ب��امل��ائ��ة   50

ال�شيا�شية، مل ي�شاركوا يف اأي انتخابات 

عامة

وقال ما منر به من ظروف داخلية 

وخارجية، تدعونا لإعادة ترتيب البيت 

امل��واط��ن  �شمود  لتعزيز  الفل�شطيني، 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف م��واج��ه��ة الح���ت���الل 

الت�شفوية واملوؤامرات 

وم���ن امل���ق���رر، ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع على 

للف�شائل  ال��ع��اّم��ني  الأم���ن���اء  م�����ش��ت��وى 

اخلمي�س،  لحق  وقت  يف  الفل�شطينية، 

يف رام اهلل وبروت بالتزامن، مب�شاركة 

عبا�س  حم��م��ود  الفل�شطيني  الرئي�س 

ورئ���ي�������س امل���ك���ت���ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل��رك��ة 

�شبل  ملناق�شة  هنية،  اإ�شماعيل  حما�س، 

مواجهة خطة ال�شم الإ�شرائيلي

وك����ان����ت اآخ������ر ان���ت���خ���اب���ات رئ��ا���ش��ي��ة 

فيما   ،2005 ع��ام  ج��رت  قد  فل�شطينية 

ج���رت اآخ����ر ان��ت��خ��اب��ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة ع��ام 

2006

وي��ح��ت��اج اإج������راء الن���ت���خ���اب���ات، اإىل 

ت���واف���ق ال��ف�����ش��ائ��ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة على 

يف  بال�شهل  لي�س  اأم���ر  وه���و  اإج��رائ��ه��ا، 

ظ���ل ا����ش���ت���م���رار الن���ق�������ش���ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

واجل����غ����رايف داخ�����ل اأرا�����ش����ي ال�����ش��ل��ط��ة 

وامل�شتمر  وغزة(  )ال�شفة  الفل�شطينية 

منذ عام 2007

 اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

 الكرملين: االتهامات األلمانية حول تسميم نافالني ال أساس لها

المشيشي يتعهد بإيقاف »النزيف االقتصادي« مع استالم حكومته مهامها رسميا في تونس

 25 مؤسسة أهلية فلسطينية تدعو للتحضير النتخابات عامة

االنباط - وكاالت

 اع��ت��ق��ل��ت ق����وات الح���ت���الل، ف��ج��ر ام�����س 

اخل��م��ي�����س، ال�����ش��اب ع��ب��د اهلل ع��ط��ي��اين )18 

ال��ن��ار عليه يف طوبا�س  اإط���الق  ع��اًم��ا( عقب 

بال�شفة املحتلة

واأف��اد اأح��د اأقربائه ب��اأن ق��وات من جي�س 

الح����ت����الل اق��ت��ح��م��ت ع��ن��د اخل��ام�����ش��ة من 

فجر اليوم، منزل عائلة ال�شاب عطياين يف 

، وقامت بتفتي�شه وتخريب  منطقة اجل�شر 

بع�س حمتوياته

واأ�شاف اأن قوات الحتالل لحقت ال�شاب 

لعتقاله  الت�شدي  حماولته  بعد  اهلل  عبد 

واأطلقت النار باجتاهه، لفًتا اإىل اأن العائلة 

لحظت اآثار الدماء على ج�شده من اخللف

اقتاد عبد اهلل  اأن جي�س الحتالل  واأك��د 

اإىل ج��ه��ة غ��ر م��ع��ل��وم��ة، ول ي��ع��رف��ون عنه 

اأي ����ش���يء، م��ن��ا���ش��دي��ن م��وؤ���ش�����ش��ات الأ����ش���رى 

بالتدخل ملعرفة و�شعه ال�شحي، وهل فعاًل 

التي  الدماء  اأن  الحتالل  بر�شا�س  اأُ�شيب 

الع��ت��داء  اآث���ار  م��ن  مالب�شه  على  �شاهدوها 

عليه

االنباط-وكالت

ال��ع��ربي��ة،  م��ع��اري��ف  �شحيفة  ذك����رت 

امل�����ش��وؤول��ني  اأن ك���ب���ار  ام�������س اخل��م��ي�����س، 

“اإ�شرائيل”،  يف  والع�شكريني  الأمنيني 

ي��ع��ت��ق��دون اأن ان��ت�����ش��ار ف��رو���س ك��ورون��ا 

ي��وّف��ر فر�شة  اأن  يف ق��ط��اع غ���زة، مي��ك��ن 

ل�”اإ�شرائيل”، للم�شي يف مفاو�شات حل 

ق�شية الأ�شرى واملفقودين لدى حما�س

التقديرات  ف��اإن  ال�شحيفة،  وبح�شب 

ل���دى اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة ت�����ش��ر اإىل اأن��ه 

على  ال�شغط  زاد  ال���وب���اء،  انت�شر  كلما 

ا�شتعداًدا  هناك  اأن  اإىل  م�شرًة  حما�س، 

لحتمال اأن توّجه حما�س �شغطها جتاه 

ب��دوره��ا  �شت�شعى  وال��ت��ي  “اإ�شرائيل”، 
ل�شتغالل الأزمة من اأجل ال�شغط على 

احلركة للتو�شل لتفاق

الأم��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 

والع�شكرية تراقب باهتمام كبر انت�شار 

اأن حما�س  الفرو�س بغزة، والذي يبدو 

بداأت تفقد ال�شيطرة عليه

ووف���ًق���ا ل����ذات امل�������ش���ادر، ف����اإن تف�شي 

ال���وب���اء ك���ان ل��ه ت��اأث��ر ك��ب��ر ع��ل��ى ق��رار 

حما�س باملوافقة على الهدنة

االنباط-وكاالت

 ق�����رر وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ب��ح��ك��وم��ة 

الإقامة  ادرع��ي، �شحب  اري��ه  الح��ت��الل 

�شالح  امل��ح��رر  الأ���ش��ر  ب��ح��ق  املقد�شية 

احلموري

املحرر  الح��ت��الل،  �شلطات  و�شلمت 

اإج������راء �شحب  ب���ب���دء  ق�����رار  احل���م���وري 

اإق���ام���ت���ه امل��ق��د���ش��ي��ة ب��ح��ج��ة ن�����ش��اط��ه يف 

ت��ن��ظ��ي��م اجل���ب���ه���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة. وم��ن��ح��ه 

ثالثني يوًما لالعرتا�س

واعترب حقوقيون باأن القرار خطر 

ومي���ه���د ال���ط���ري���ق ل����ش���ت���ه���داف اأه����ايل 

اأهلها   م��ن  العا�شمة  واإف����راغ  ال��ق��د���س، 

ال�شيا�شي ن�شاطهم  بدعوى 

اأ����ش���ر حم��رر  اأن احل����م����وري  ي���ذك���ر 

ما  واأم�شى  م��رات  عدة  اعتقل  اأن  �شبق 

ي��زي��د ع��ن ث��م��ان ���ش��ن��وات داخ���ل �شجون 

الحتالل

وي����ح����م����ل احل�������م�������وري اجل���ن�������ش���ي���ة 

ال���ف���رن�������ش���ي���ة، ل��ك��ن��ه اخ����ت����ار ال���ب���ق���اء يف 

ال��ق��د���س، ب��ال��رغ��م م��ن اإب��ع��اد الح��ت��الل 

منذ  فل�شطني  ع��ن  الفرن�شية  لزوجته 

2016

االنباط-وكاالت

الأ���ش��رى  ل��درا���ش��ات  فل�شطني  مركز  اتهم 

الح��ت��الل بتعمد ت��رك ال���ش��رى ب��دون عالج 

لكى ت�شتفحل الأمرا�س يف اأج�شادهم ليموتوا 

ب�شكل بطيء داخل ال�شجون او بعد حتررهم 

عن  الكاملة  امل�شئولية  الح��ت��الل  حم��م��اًل   ،

اخلطيب”  طلعت  داود   “ الأ���ش��ر  ا�شت�شهاد 

من بيت حلم نتيجة الهمال الطبى الباحث 

ري��ا���س ال���ش��ق��ر م��دي��ر امل��رك��ز ق��ال اأن ارت��ف��اع 

الأ�شرة كان متوقعاً يف  �شهداء احلركة  عدد 

ظل ما يتعر�س له الأ�شرى من جرائم، وكنا 

مفتوحاً  ي��زال  ل  الباب  ان  من  �شابقاً  حذرنا 

لرتقاء مزيد من ال�شهداء يف �شفوف الأ�شرى 

اىل  املتعمد،  والقتل  الطبي  الإه��م��ال  ب�شبب 

 225 اىل  لت�شل  بالفعل  القائمة  ارتفعت  اأن 

واأو����ش���ح الأ���ش��ق��ر ان �شحة ال���ش��ر  ���ش��ه��ي��داً 

ال�����ش��ن��وات  يف  ت��راج��ع��ت  ك��ان��ت  “اخلطيب” 
الأخرة ، واأ�شيب بجلطة قلبية يف اأغ�شط�س 

املتعمد  ال��ط��ب��ي  الإه���م���ال  نتيجة   2017 ع���ام 

اأثناء تواجده يف �شجن رمي��ون، و جرى نقله 

له  يقدم  ومل  �شوروكا،  م�شت�شفى  اإىل  حينها 

ع��الج حقيقي ، وم��ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت و�شحته 

واأ���ش��اف رف�س الحتالل  ت��راج��ع م�شتمر  يف 

ب�شكل  “اخلطيب”  الأ����ش���ر  ����ش���راح  اط����الق 

ا�شتثنائي نتيجة تدهور و�شعه ال�شحي ، رغم 

عام   18 البالغة  كامل حمكوميته  ام�شى  انه 

ومل يتبقى له �شوى عدة �شهور، المر الذى 

ادى اىل ا�شابته بجلطة قلبية حادة يف �شجن 

عوفر ا�شت�شهد على اثرها واأ�شار “الأ�شقر” اأن 

م�شل�شل القتل بحق الأ�شرى ل يزال م�شتمراً ، 

وان قافلة �شهداء احلركة الأ�شرة لن تتوقف، 

الأخ��ر،  يكون  لن  اخلطيب”  واأن الأ�شر” 

ف��ه��ن��اك ال��ع�����ش��رات م��ن الأ����ش���رى ي��ع��ان��ون من 

ظروف �شحية �شعبة للغاية، نتيجة اإ�شابتهم 

باأمرا�س ال�شرطان والف�شل الكلوي واجللطات 

وغ��ره��ا م��ن الأم��را���س اخل��ط��رة، ول يقدم 

هذا  طبية  رع��اي��ة  او  منا�شب  ع���الج  اأي  لهم 

اإ�شافة اىل اخلطر ال�شديد املحدق بالأ�شرى 

حياتهم  تهدد  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة  نتيجة 

ات��خ��اذ الحتالل  ب�شكل م�شتمر يف ظ��ل ع��دم 

اإجراءات احلماية والوقاية ال�شتهتار بحياتهم 

ح��ي��ث ال��ف��رو���س اىل ال�����ش��ج��ون واأ����ش���اب 19 

بت�شكيل  “الأ�شقر”  ا�شراً حتى الآن وطالب 

جل��ن��ة حت��ق��ي��ق حم���اي���دة ل��ل��ن��ظ��ر يف ظ���روف 

�شبقه  وم��ن  “اخلطيب”  الأ���ش��ر  ا�شت�شهاد 

الأ���ش��رى الذين  ك��اف��ة  ال�شهداء وك��ذل��ك  م��ن 

وال�شغط  وخ��ارج��ه��ا،  الق�شبان  خلف  ارت��ق��وا 

البطيء  القتل  ح��ال��ة  ل��وق��ف  الح��ت��الل  على 

اإذا  وا���ش��ت��ط��رد  الأ���ش��رى  بحق  ال��ت��ي ميار�شها 

مل يتم حما�شبة الحتالل على جرائمه فاإن 

قائمة احلركة الأ�شرة �شت�شتمر يف الرتفاع ، 

و�شيبقى �شبح املوت يختطف الأ�شرى نتيجة 

ووج��ود  بحقهم،  القمعية  الح��ت��الل  �شيا�شة 

الع�شرات من الأ�شرى املر�شى بحالة �شحية 

م�شنفة  م��ر���ش��ي��ة  ح��ال��ة   150 بينهم  ���ش��ي��ئ��ة، 

خ��ط��رة، ا���ش��اف��ة اىل خ��ط��ر و���ش��ول ف��رو���س 

كورونا لل�شجون والذي �شي�شبب كارثة حقيقة 

اأر�شية خ�شبة لنت�شار  تعترب  ال�شجون  ك��ون 

الأمرا�س والأوبئة

 عبد اهلل عطياني.. الحقته قوات 
االحتالل وأطلقت النار نحوه

 إسرائيل تستغّل تفشي كورونا 
بغزة للضغط على حماس

 االحتالل يقرر سحب اإلقامة 
المقدسية من المحرر الحموري

مسلسل القتل ال يزال مستمرًا بحق 
األسرى ويجب محاسبة إسرائيل
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االنباط-وكاالت

وج��ود  م��ن  اخلمي�س  ام�س  لبناين  م�سوؤول  ح��ذر 

قابلة لالنفجار يف مرفاأ  م��واد  حاويات حتتوي على 

بريوت

ونقلت �سحيفة اجلمهورية الللبنانية عن املدير 

القي�سي  با�سم  ب��ريوت  م��رف��اأ  وا�ستثمار  لإدارة  ال��ع��ام 

قوله ، خالل موؤمتر �سحفي اليوم ، اإّن هناك حاويات 

ورفعنا  املرفاأ،  قابلة لالنفجار يف  م��واد  على  حتتوي 

كتباً اإىل املعنيني وطلبنا من اجلمارك اإخراجها

ال��ق��ان��ون  تطبيق  اإىل  اجل���م���ارك   القي�سي   ودع���ا 

احلاويات  �سحن  اإع��ادة  على  املالحة  �سركات  واإج��ب��ار 

يوم  جمهول  بحّق  دع��وى  �سريفع  اأّن���ه  اإىل  م�سريا   ،

حتتوي  التي  احل��اوي��ات  مو�سوع  يف  املقبل  الإث��ن��ني  

على مواد قابلة لالنفجار يف املرفاأ

ولفت القي�سي  اإىل م�سكلة عدم  ا�ستطاعة الّتجار 

ل��ذا قمنا   : ال��غ��ذائ��ي��ة،  قائال  وامل���واد  القمح  تخزين 

اإىل  ال��ب��اخ��رة  م��ن  املبا�سر  الت�سليم  طريقة  باعتماد 

خ��ارج  التخزين  مكان  اأو  املطحنة  اىل  ث��م  ال�ساحنة 

بريوت

وك��ان انفجار �سرب م��رف��اأ ب��ريوت يف ال��راب��ع من 

اآب/ اأغ�سط�س  املا�سي واأحدث دماراً  هائاًل يف املرفاأ 

�سقوط  اإىل  واأدى  العا�سمة،  ���س��وارع  ويف  وحميطه 

اأكرث من 182 قتيال و�ستة اآلف جريح

االنباط-وكاالت

ي��ع��ت��زم ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي دون���ال���د ت��رم��ب، 

ت�سهد  التي  امل��دن  عن  احلكومي  التمويل  قطع 

“فو�سوية”  مب��ن��اط��ق  وو���س��ف��ه��ا  اح��ت��ج��اج��ات، 

وبينها وا�سنطن ونيويورك و�سياتل وبورتالند

البيت  ن�����س��ره  ت��رم��ب  ع���ن  م��ر���س��وم  يف  وورد 

باإر�سال  اإدارت��ي  ت�سمح  “لن  الأبي�س، اخلمي�س: 

لتمويل  الفيدرالية  ال�سرائب  م��ن  ال����دولرات 

مناطق  اإىل  بالتحول  لنف�سها  ت�سمح  التي  املدن 

خارجة عن القانون«

اأن تقوم احلكومة  املهم جدا  “من  واأ���س��اف: 

املحلية  لل�سلطات  ال�سماح  مبراجعة  الفيدرالية 

التي تت�سامح مع الفو�سى والعنف والتخريب يف 

املدن الأمريكية، با�ستخدام الأموال الفيدرالية«

ومب����وج����ب امل����ر�����س����وم، ���س��ت��ب��ا���س��ر احل��ك��وم��ة 

�سياتل  مثل  مل��دن  ال��ف��ي��درايل  التمويل  مراجعة 

وبورتالند ووا�سنطن ونيويورك

بو�سع  بار  وليام  العام  املدعي  ترمب،  وكلف 

ال��ت��ي  الفو�سوية”  “ال�سلطات  ت�����س��م  ق��ائ��م��ة 

ل�ستعادة  معقولة”  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  “ترف�س 
النظام العام

وم��ن��ذ اأي����ار/ م��اي��و امل��ا���س��ي، اج��ت��اح��ت ك��رى 

�سد  الحتجاجات  من  موجة  الأمريكية  امل��دن 

ال��ع��ن�����س��ري ترافقها  ال�����س��رط��ة وال��ت��م��ي��ي��ز  ع��ن��ف 

امل��واط��ن من  اإث���ر مقتل  ان��دل��ع��ت  اأع��م��ال �سغب، 

ال�سرطة يف  يد  فلويد على  اإفريقي جورد  اأ�سل 

مدينة مينيابولي�س

االنباط-وكاالت

 دان����ت امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة الأرب���ع���اء 

امل��ت��ح��دة على  ال���ولي���ات  ال��ت��ي فر�ستها  ال��ع��ق��وب��ات 

التي ترغب  بن�سودا  فاتو  للمحكمة  العامة  املدعية 

اأف��غ��ا ن�ستان،  يف اإج���راء حتقيق يف ج��رائ��م ح��رب يف 

معترة اأنها غري م�سبوقة و غري مقبولة

وقالت املحكمة يف بيان يف مقرها يف لهاي اإنها 

تدين العقوبات القت�سادية التي فر�ستها الوليات 

ال��ي��وم )الأرب���ع���اء( على  املتحدة يف وق��ت �سابق م��ن 

املدعية العامة وعلى ع�سو يف مكتبها

تهديدها  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  ونفذت 

اأع��داء املحافظني الأمريكيني،  األ��د  �سد واح��د من 

على  م�سبوقة  غري  اقت�سادية  عقوبات  فر�س  عر 

التي  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية 

التي  الفظائع  اأ���س��واأ  ملحاكمة   2002 يف  اأن�سئت 

ارتكبت يف العامل

اإن ه����ذه الأع���م���ال  وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة يف ب��ي��ان��ه��ا 

دول��ي��ة  ق�سائية  م��وؤ���س�����س��ة  ���س��د  امل��وج��ه��ة  القمعية 

وم�سوؤوليها غري م�سبوقة وت�سكل هجمات خطرية 

للق�ساء  الأ�سا�سي  روم��ا  نظام  وعلى  املحكمة  على 

اجلنائي الدويل و�سيادة القانون ب�سكل عام

الأمريكي مايك بومبيو  وزي��ر اخلارجية  وك��ان 

مدير  مو�سو�سوكو  وفاكي�سو  بن�سودا  اإدراج  اأع��ل��ن 

املحكمة،  يف  والتعاون  والتكامل  الخت�سا�س  اإدارة 

على الالئحة ال�سوداء

جتميد  يتم  اأن  يفرت�س  القرار،  هذا  ومبوجب 

املتحدة ومنعهما  الوليات  اإن وجدت، يف  اأ�سولهما 

من دخول النظام املايل الأمريكي

يف  ات��خ��ذت  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  وك��ان��ت 

بفتح حتقيق يف جرائم  بال�سماح  اآذار/مار�س قرارا 

حرب وجرائم �سد الإن�سانية يف اأفغان�ستان

يف  ب��ن�����س��ودا  ت��رغ��ب  ال���ذي  التحقيق  وي�ستهدف 

اإج���رائ���ه مم��ار���س��ات ارت��ك��ب��ه��ا ج��ن��ود اأم��ريك��ي��ون يف 

اأفغان�ستان. كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب 

الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  مار�ستها 

)�سي اآي ايه(

ال��دول الأط���راف يف املحكمة  وق��ال رئي�س هيئة 

القا�سي اأو غون كوون اأرف�س ب�سدة هذه الإجراءات 

دولية  منظمة  �سد  املقبولة  وغ��ري  امل�سبوقة  غ��ري 

تاأ�س�ست على معاهدات

توؤدي �سوى  العقوبات الأمريكية ل  اأن  وا�ساف 

اإىل اإ�سعاف جهودنا امل�سرتكة ملحاربة الإفالت من 

العقاب لفظائع جماعية

واأع����ل����ن ع����ن اج���ت���م���اع م��ق��ب��ل مل��ك��ت��ب��ه ل���درا����س���ة 

الإجراءات .

 مسؤول لبناني يحذر من حاويات قابلة لالنفجار في مرفأ بيروت

 ترمب يهدد المدن التي تشهد احتجاجات بقطع
 التمويل الحكومي عنها

 المحكمة الجنائية الدولية تدين العقوبات األميركية
 على المدعية العامة

االنباط-وكاالت

 

ق����ال����ت ���س��ح��ي��ف��ة م����ع����اري����ف ال���ع���ري���ة، 

ي�����س��ود  ق���ل���ًق���ا  اإن  ام�������س اخل���م���ي�������س،  ����س���ب���اح 

الإ�سرائيلية  والع�سكرية  الأمنية  املوؤ�س�سة 

ال�سلطة  ان��ه��ي��ار  اح��ت��م��ال��ي��ة  ب�����س��اأن  ح��ال��ًي��ا، 

توقف  ا���س��ت��م��رار  م��ع  خا�سة  الفل�سطينية، 

الت�سالت بني اجلانبني

اجل���ه���ات  ف������اإن  “معاريف”  ل�����  ووف�����ًق�����ا 

الأم���ن���ي���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ت����رى يف ا���س��ت��م��رار 

دراماتيكي  عامل  مبثابة  الت�����س��الت  قطع 

الأم��ن��ي يف  ال���س��ت��ق��رار  ي��وؤث��ر على  اأن  ميكن 

اأن  اإىل  وت�����س��ري  وغ��ريه��ا.  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة 

اإ�سرائيل  داخ��ل  الأخ��رية  الثالث  الهجمات 

وقرب نابل�س، نفذت لدوافع قومية وب�سكل 

التن�سيق  اأي م�ساعدة، وغياب  فردي وبدون 

هكذا  اإح��ب��اط  اإم��ك��ان��ي��ة  ي��ع��ّق��د  ال�سلطة  م��ع 

هجمات

داخ���ل  ال���و����س���ع  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  وت�����رى 

يكون  رمب��ا  الفل�سطينية  ال�سلطة  مناطق 

الأ����س���واأ والأ���س��ع��ب ع��ل��ى الإط����الق، وميكن 

ل��ه اأن ي��وؤث��ر ع��ل��ى ال���س��ت��ق��رار الأم��ن��ي، كما 

اأزم���ة ف��اي��رو���س ك��ورون��ا جتعل الأو���س��اع  اأن 

اأكرث �سعوبة وتعقيًدا، لكن ورغم ذلك فاإن 

الرئي�س حممود عبا�س غري م�ستعد للنزول 

من  ع�����دًدا  اأن  اإىل  وت�����س��ري  ال�����س��ج��رة،  ع���ن 

تنفيذ  ي�ستبعدون  ل  الإ�سرائيليني  املحللني 

ال�سلطة بتفكيك  املتعلقة  تهديداته 

ولفتت ال�سحيفة، اإىل اأن عقد اجتماعات 

اأمنية  وجهات  فل�سطينيني  م�سوؤولني  بني 

لتجديد  حم��اول��ة  يف  م���وؤخ���ًرا،  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

لكن  الأم��ن��ي،  التن�سيق  وخا�سًة  الت�سالت 

الرئي�س  اأن  هو  اإ�سرائيل  يف  ال�سائد  ال�سعور 

عبا�س ق��ري��ب ج���ًدا م��ن م��ف��رتق ق���رار، واأن 

ق����راًرا  ي��ت��ط��ل��ب  لل�سلطة  ال�����س��ع��ب  ال��و���س��ع 

منه ودراماتيكًيا  �سخ�سًيا 

وبح�سب ال�سحيفة، فاإن اجلهات الأمنية 

جتديد  اأج��ل  من  جهًدا  تبذل  الإ�سرائيلية 

التن�سيق الأمني، لكن دون جدوى حتى الآن

وت�����رى ت��ل��ك اجل���ه���ات الأم���ن���ي���ة، اأن�����ه يف 

دوره،  ع��ب��ا���س  ال��رئ��ي�����س  �سينهي  م��ا  م��رح��ل��ًة 

معترًة  ذل��ك،  �سيحدث  كيف  ال�����س��وؤال  لكن 

اأن���ه���ا ���س��ت��ك��ون خ��ط��وة درام��ات��ي��ك��ي��ة ���س��ت��وؤث��ر 

ب�����س��ك��ل ف�����وري ع���ل���ى ال����س���ت���ق���رار الأم���ن���ي، 

واجلميع يف اإ�سرائيل مهتم جًدا مبنع ذلك

اجلمعة    4  /  9  / 2020

االنباط-وكاالت

ب�سدة  ال�سينية  احل��ك��وم��ة  ان��ت��ق��دت 

القيود اجلديدة التي فر�ستها الوليات 

ال�سينيني  الدبلوما�سيني  على  املتحدة 

ال��ع��ام��ل��ني يف اأم���ري���ك���ا، حم����ذرة م���ن اأن 

خطوة وا�سنطن هذه لن تبقى بدون رد

با�سم  الر�سمية  املتحدثة  و���س��رح��ت 

يينغ،  ت�سون  ه��وا  ال�سينية،  اخل��ارج��ي��ة 

اليوم اخلمي�س  اإف���ادة �سحفية  اأث��ن��اء  يف 

الأمريكية  القيود  على  �سرتد  بكني  ب��اأن 

اجلديدة “بالطرق امل�سروعة«

ال�سينية  ال�سفارة  حثت  جانبها،  من 

الأمريكي  اجلانب  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

وال���رتاج���ع  اخلطاأ”  “ت�سحيح  ع��ل��ى 

ع����ن ق�������راره الأخ��������ري، وا����س���ف���ا ال��ق��ي��ود 

املوظفني  على  وا�سنطن  فر�ستها  التي 

ال�سينيني  والقن�سليني  الدبلوما�سيني 

غري  ب��اأن��ه��ا  باملثل”  “املعاملة  ب��دع��وى 

مررة

ال���ق���رار  اأن  اإىل  ال�������س���ف���ارة  ول���ف���ت���ت 

على  ج�سيم  ب�سكل  ي��دو���س  الأم��ري��ك��ي 

الدبلوما�سية  للعالقات  فيينا  اتفاقية 

القن�سلية،  للعالقات  فيينا  وات��ف��اق��ي��ة 

واحل��ري��ة  الن��ف��ت��اح  ق��ي��م  م��ع  و”يتنافى 

الأمريكي”،  اجلانب  قبل  من  املزعومة 

م�سددة على اأن بكني بدورها قدمت دائما 

الدبلوما�سيني  اإىل  الت�سهيالت الالزمة 

الأجانب للقيام بواجباتهم الر�سمية يف 

اأرا�سيها

االنباط-وكاالت

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  قالت 

ال�����س��ي��ن��ي��ة ه����وا ت�����س��ون ي��ن��غ اخل��م��ي�����س يف 

ب��ك��ني �سرتد  اإن  ي��وم��ي��ة  اإف�����ادة ���س��ح��اف��ي��ة 

اجلديدة  القيود  على  امل�سروعة  بالطرق 

ال��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة على 

الدبلوما�سيني ال�سينيني

وق�����ال�����ت وا����س���ن���ط���ن الأرب�������ع�������اء اإن���ه���ا 

الكبار  ال�سينيني  الدبلوما�سيني  �ستلزم 

اخلارجية  وزارة  موافقة  على  باحل�سول 

اأي  اأو تنظيم  اأي حرم جامعي  زي��ارة  قبل 

 50 م��ن  اأك��رث  بح�سور  ثقافية  فعاليات 

�سخ�سا خارج مقار البعثات.

 حرب العقوبات المتبادلة تشتعل
 بين بكين وواشنطن

 الخرطوم.. المئات يتظاهرون ل تفويض 
الجيش باستالم السلطة

الصين: سنرد على القيود األمريكية 
على الدبلوماسيين

 معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل 
للسلطة الفلسطينية

االنباط-وكاالت

ال�سودانية  العا�سمة  يف  امل��ئ��ات  ت��ظ��اه��ر 

باإ�سقاط  للمطالبة  اخلمي�س،  اخل��رط��وم، 

احل��ك��وم��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة، وت��ف��وي�����س اجلي�س 

ل�ستالم ال�سلطة

الراهنة هي  وحكومة عبد اهلل حمدوك 

قيادة  عزلت  اأن  منذ  �سودانية  حكومة  اأول 

 ،2019 ني�سان  اأب���ري���ل/   11 يف  اجل��ي�����س، 

 :1989( ال���رئ���ا����س���ة  م����ن  ال��ب�����س��ري  ع���م���ر 

�سعبية  احتجاجات  �سغط  حتت  2019(؛ 
مناه�سة حلكمه

واأفاد مرا�سل الأنا�سول باأن املتظاهرين، 

و�سط  للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  حم��ي��ط  يف 

برئي�س  ُم��ن��ددة  ���س��ع��ارات  رددوا  اخل���رط���وم، 

ال���������وزراء، م��ن��ه��ا: اجل��ي�����س اجل���ي�������س.. ول 

ح���م���دوك ، ج��ي�����س واح������د.. ���س��ع��ب واح�����د ، 

حكومة اجلوع.. ت�سقط ب�س

اأزم��ات متجددة يف  ال�سودان من  ويعاين 

اخل��ب��ز وال��ط��ح��ني وال���وق���ود وغ���از الطهي؛ 

ب�سبب ارتفاع �سعر الدولر مقابل اجلنيه يف 

الأ�سواق املوازية )غري الر�سمية( اإىل اأرقام 

قيا�سية

وجتلت الأزمة القت�سادية يف ا�سطفاف 

ع����دد ك��ب��ري م���ن امل���واط���ن���ني اأم������ام امل��خ��اب��ز 

وحمطات الوقود

وم��ن��ذ ال�����س��ب��اح، اأغ��ل��ق اجل��ي�����س ال��ط��رق 

الرئي�سية املوؤدية اإىل مقر القيادة العامة، ما 

لل�سيارات  وتكد�س  اختناق مروري  اإىل  اأدَّى 

يف ال�سوارع واإعاقة حركة ال�سري ب�سكل كبري

�سيا�سية  ق��وى  املظاهرة  ه��ذه  اإىل  ودع��ت 

وت�����ي�����ارات اإ����س���الم���ي���ة ت���ع���ار����س احل��ك��وم��ة 

الن��ت��ق��ال��ي��ة، اأب���رزه���ا ح���زب دول����ة ال��ق��ان��ون 

والتنمية ، برئا�سة حممد علي اجلزويل

 ،2019 اآب  اأغ�سط�س/   21 يف  وب���داأت 

تنتهي  �سهرا   39 ت�ستمر  انتقالية  مرحلة 

ويتقا�سم   ،2022 اأواخ��ر  انتخابات  باإجراء 

وائتالف  اجلي�س  من  كل  ال�سلطة  خاللها 

ق�����وى اإع�������الن احل����ري����ة وال���ت���غ���ي���ري ، ق��ائ��د 

الحتجاجات التي اأطاحت بالب�سري

ومل تعلق احلكومة ول اجلي�س ول قوى 

احلرية والتغيري على املظاهرة، التي تدعو 

اإىل تفوي�س اجلي�س ل�ستالم ال�سلطة

وق�������ال رئ���ي�������س ح������زب الأم��������ة ال���ق���وم���ي 

بال�سودان، ال�سادق املهدي، يف اأغ�سط�س/ اآب 

املا�سي، اإن البالد تواجه ثالثة خيارات هي، 

اإىل  اأو القفز  اأو انقالب ع�سكري،  الفو�سى، 

انتخابات مبكرة
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الـريـا�ضي

بر�شلونة – وكاالت

النجم  اأع��م��ال  والد ووكيل  خ��ورخ��ي  ك�شف 

ط��ارئ  تغري  ع��ن  مي�شي،  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

يف م�شار الأزم��ة مع بر�شلونة، التي و�شلت حد 

اإع����ان ق��ائ��د ب��ل��وج��ران��ا ر���ش��م��ي��ا ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 

خال  خ��ورخ��ي  نو.  وقال  كامب  قلعة  م��غ��ادرة 

الإ�شبانية:  “كواترو”  لقناة  ُمقت�شب  ت�شريح 

الفريق«. وكان  مع  ليو  بقاء  اإمكانية  “ندر�س 
ماريا  جو�شيب  م��ع  اجتماعا  عقد  ق��د  خ��ورخ��ي 

بارتوميو رئي�س بر�شلونة، الأربعاء، واأكد رغبة 

متاما  رف�س  بارتوميو  لكن  الرحيل،  يف  جنله 

ف��ك��رة ال�����ش��م��اح ل��ه ب��ال��رح��ي��ل، وط��ال��ب��ه بالبقاء 

اإذاعة  اأفادت  ال�شياق،  وجتديد عقده. ويف نف�س 

مي�شي  خورخي  باأن  الإ�شبانية،  �شري”  “كادينا 
“كواترو”،  التقطته قناة  الذي  الفيديو  �شاهد 

فقال اإنه مل يرد على �شوؤالهم حول بقاء مي�شي 

اأعرف«. ورف�س  “ل  رده:  ك���ان  ب��ل  ب�”نعم”، 

ناد  اأي  مع  مفاو�شات  اأي  يف  الدخول  بر�شلونة 

التخلي  اأن  على  واأ���ش��ر  مي�شي،  �شم  يف  يرغب 

ع��ن��ه ل���ن ي���ك���ون اإل م���ن خ����ال دف����ع ال�����ش��رط 

مليون   700 قيمته  وال��ب��ال��غ  عقده  يف  اجل��زائ��ي 

اأرجنتينية،  �شحفية  تقارير  عدة  يورو. واأفادت 

بن�شبة  بر�شلونة  �شفوف  يف  �شيبقى  مي�شي  اأن 

ال�شيف  ع��ق��ده  ب��ن��ه��اي��ة  ي��رح��ل  اأن  ع��ل��ى   ،%90

م��ف��اج��اأة  اأرج���ن���ت���ي���ن���ي،  ت��ق��ري��ر  املقبل. وفجر 

ال�����ش��اع��ات الأخ����رية من  الثقيل يف  ال��ع��ي��ار  م��ن 

ل��ي��ل��ة الأرب����ع����اء، ح����ول م�����ش��ت��ق��ب��ل الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

بر�شلونة. وبح�شب  وقائد  جنم  مي�شي  ليونيل 

ف��اإن  قناة »TyC Sports” الأرجنتينية، 

يف  مي�شي  ي�شتمر  اأن   %90 بن�شبة  فر�شة  هناك 

بجدية  ُي��ق��ي��م  “مي�شي  بر�شلونة،  واأ�شافت: 

واخل��روج   ،2021 ع��ام  حتى  بر�شلونة  يف  البقاء 

ال��ن��ادي«. م��ع  ع��ق��ده  بنهاية  الكبري  ال��ب��اب   م��ن 

وكان خورخي مي�شي والد ووكيل اأعمال النجم 

الأرجنتيني، قد عقد جل�شة مع جو�شيب ماريا 

ومل  الأرب��ع��اء،  اأم�س  بر�شلونة  رئي�س  بارتوميو 

الطرفني. واأ�شر  بني  اتفاق  اإىل  التو�شل  يتم 

الأرجنتيني  ال��اع��ب  ع��ق��د  اأن  ع��ل��ى  ب��ارت��وم��ي��و 

الرحيل. و�شافر  مي��ك��ن��ه  ول  ����ش���ارًي���ا  م������ازال 

اإقناع  اأج��ل  م��ن  بر�شلونة،  اإىل  مي�شي  خ��ورخ��ي 

جماًنا،  جنله  برحيل  الكتالوين  ال��ن��ادي  اإدارة 

على  ُم�����ش��م��م��ة  ال��ك��ت��ال��وين  ال���ن���ادي  اإدارة  ل��ك��ن 

موقفها حتى الآن.

70

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكرتوين

 ميسي يدرس امكانية البقاء في برشلونه

 أوساكا تواصل التقدم في امريكا للتنس

 رحلة نيمار تنقل كورونا للفريق

 وزير الشباب يطلع على المنشأت في اقليم البترا

امريكا ـــ ـوكالت

اأو�شاكا مواجهتها يف  ح�شمت نعومي 

املفتوحة  اأمريكا  ببطولة  الثاين  الدور 

�شريعا  ج��ورج��ي  ك��ام��ي��ا  ���ش��د  للتن�س 

املا�شية  الليلة  و2-6   1-6 انت�شرت  اإذ 

اآرثر  ب�شتاد  واح��د  مباراة من جانب  يف 

وفازت  بقوة  املباراة  اأو�شاكا  اآ�س. وبداأت 

اأربعة  وارتكبت  اأ���ش��واط  خم�شة  اأول  يف 

املجموعة  خ���ال  ف��ق��ط  �شهلة  اأخ���ط���اء 

12 نقطة  الأول وانت�شرت يف ع�شر من 

م��ن اإر���ش��ال��ه��ا الأول. ون����زل����ت اأو���ش��اك��ا، 

�شين�شيناتي  نهائي  من  ان�شحبت  التي 

امل���ف���ت���وح���ة م���ط���ل���ع الأ�����ش����ب����وع احل����ايل 

وهي  امللعب  اأر���س  اإىل  الإ�شابة،  ب�شبب 

ت�����ش��ع ���ش��م��ادة ك��ب��رية ال��ف��خ��ذ الأي�����ش��ر 

اإره��اق��ه��ا  على  ي��دل  م��ا  ت��ق��دم  لكنها مل 

اإر���ش��ال �شاحقة  اأرب���ع ���ش��رب��ات  و���ش��ددت 

واأج�����رت م��ن��اف�����ش��ت��ه��ا ع��ل��ى ارت���ك���اب 24 

خطاأ. وقالت الاعبة البالغ عمرها 22 

جيدا  ك��ان  “اإر�شايل  امل��ب��اراة  بعد  عاما 

اأنه  اأعتقد  باأ�شلوبي.  �شعيدة  اأن��ا  حقا. 

املباراة«. ووا�شلت  طيلة  اإيجابيا  ك��ان 

اأو����ش���اك���ا، ال��ت��ي اأج�����رت ج���ورج���ي على 

ب��اإي��ق��اع  ال��ل��ع��ب  ال��وق��ت،  ال��رك�����س طيلة 

وع�شر  �شاعة  ا�شتمرت  مباراة  يف  �شريع 

الفائزة  اأو���ش��اك��ا،  ف��ق��ط.واأب��ل��غ��ت  دق��ائ��ق 

لكنها   2019 املفتوحة  اأ�شرتاليا  بلقب 

مل ت��ع��ر ال����دور ال���راب���ع يف ال��ب��ط��ولت 

الأرب���������ع ال����ك����رى م���ن���ذ ذل�����ك احل����ني، 

البطولة  مع  تتعامل  اأنها  ال�شحفيني 

حدة«. على  مباراة  “كل 

باري�س – وكاالت

ن��ي��م��ار ج��ون��ي��ور جن��م باري�س  اأ���ش��ع��ل 

ناديه  م�����ش��وؤويل  غ�شب  ج��ريم��ان  ���ش��ان 

ب��ع��د ت���اأك���د اإ���ش��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

ولياندرو  ماريا  دي  اآنخيل  زميليه  مع 

�شحيفة »ليكيب« يف  باريدي�س.وك�شفت 

اإ����ش���اب���ة  ����ش���ب���ب  اأن  اإىل  ل���ه���ا  ت���ق���ري���ر 

ق�����ش��اء  اإىل  ي���ع���ود  ال��ث��اث��ة  ال��اع��ب��ني 

الإ�شبانية  “اإيبيزا”  ج��زي��رة  يف  اإج���ازة 

الفريو�س. واأ�شافت  فيها  ين�شط  التي 

اج��ت��م��ع��وا على  ال��ث��اث��ة  ال��اع��ب��ني  اأن 

“يخت” نيمار، فيما و�شفته ال�شحيفة 
هناك  اأن  ال�شيئة«. وتابعت  ب�”الرحلة 

ت���خ���وف ���ش��دي��د داخ�����ل اأروق������ة ال���ن���ادي 

الإ���ش��اب��ات  ع��دد  ارت��ف��اع  م��ن  الباري�شي 

بالفريو�س، والذي يهدد كل من كيلور 

اإي��ك��اردي  م���اورو  ماركينيو�س،  ن��اف��ا���س، 

اأن  اإىل  ف����ريات����ي. واأ�����ش����ارت  وم����ارك����و 

بالفريو�س  رابعة  اإ�شابة  حالة  اكت�شاف 

مباراة  اأول  بتاأجيل  يهدد  اأن  �شاأنه  من 

ال������دوري �شد  ال��ب��اري�����ش��ي يف  ل��ل��ف��ري��ق 

لن�س، واملقرر لها يوم اخلمي�س املقبل، 

وه����و الأم�����ر ال�����ذي ل ي��اأم��ل��ه ت��وم��ا���س 

للفريق. ولفتت  الفني  امل��دي��ر  توخيل 

اإىل اأن حالت الإ�شابة بفريو�س كورونا 

لبي  الريا�شي  املدير  ليوناردو  تغ�شب 

اإ�س جي كثريا، لأن من �شاأنها اأن تربك 

من  وتقل�س  الفريق،  مباريات  ج��دول 

الكا�شيكو  مل��ب��اراة  ال��اع��ب��ني  ج��اه��زي��ة 

�شبتمر/   13 يف  مار�شيليا  اأوملبيك  �شد 

اأيلول.

االنباط – عمان

ال���دك���ت���ور ف��ار���س  ال�����ش��ب��اب   زار وزي�����ر 

الريزات يرافقه فريق من ال��وزارة، ام�س 

اخلمي�س، اإقليم البرتا للوقوف على واقع 

ل���وزارة  التابعة  للمن�شاآت  التحتية  الُبنى 

ال�شباب، ولاإطاع عن كثب على حاجات 

معهم. بداأ  والعاملني  ال�شباب  ومتطلبات 

�شباب  بيت  اإىل  امليدانية  زيارته  الريزات 

ال�شوبك  ل��واء  مت�شرف  يرافقة  ال�شوبك، 

ب��در ال��ف��واز، ت��اأك��د خالها م��ن اآل��ي��ة �شري 

ل��اإدارة ب�شرورة  امل�شاريع، موعزاً  وتنفيذ 

تقدمي كافة الدعم ل�شباب املنطقة. وتابع 

الريزات جولته امليدانية اإىل ملعب البرتا 

البرتا، برفقة حمافظ  ل��واء  الريا�شي يف 

معان الدكتور حممد الفايز، جتول خالها 

ع��ل��ى ك��اف��ة م��راف��ق امل��ل��ع��ب، م��وج��ه��اً فريق 

الأ�شباب  الوقوف على  �شرعة  اإىل  ال���وزارة 

امل��وؤدي��ة ل��اأ���ش��رار يف امل��درج��ات واجل���دران 

حول امللعب، ومعاجلتها بال�شرعة الق�شوى 

ل��ي��ك��ون ج��اه��زا لإ���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��ب��اب املنطقة 

لتمكينهم من ممار�شة الريا�شة، وم�شدداً 

على اإتخاذ كافة الإج��راءت القانونية التي 

بال�شكل  بامللعب  العمل  اإمت���ام  دون  ح��ال��ت 

ال���ري���زات  واملطلوب. واأكمل  ال�����ش��ح��ي��ح 

اإىل مركزي �شباب و�شابات البرتا،  جولته 

اط��ل��ع خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ج��اه��زي��ة امل���راك���ز يف 

ا�شتقبال ال�شباب فور �شماح الو�شع الوبائي 

ب���ذل���ك، وا���ش��ت��م��ع اإىل ���ش��رح م���ن رئ��ي�����ش��ّي 

املركزين حول التحديات واملتطلبات التي 

حتتاجها املراكز للوقوف عليها ومعاجلتها 

ال�شبابية  احلركة  بواقع  النهو�س  بهدف 

باملنطقة، م�شرياً اإىل �شرورة تهيئة املباين 

وت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة الج��������راءت الح����رتازي����ة 

والوقائية و ال�شحية وتعقيمها با�شتمرار، 

اإقليم  �شلطة  اإىل  زي��ارت��ه  ال��ري��زات  وتابع 

خالها  بحث  ال�شياحي،  التنموي  البرتا 

م����ع رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ش��ي ال�����ش��ل��ط��ة 

التعاون  �شبل  الفرجات  �شليمان  الدكتور 

امل�����ش��رتك ل��ارت��ق��اء مب�����ش��ت��وى اخل��دم��ات 

املقدمة ملدريات ال�شباب والأندية ال�شبابية 

يف لواء البرتا مبا ي�شب يف امل�شلحة العامة 

خلدمة املجتمع ب�شكل عام وال�شباب ب�شكل 

ال�شبابية  احلركة  بواقع  للنهو�س  خا�س، 

ال��ري��زات  اللواء. وتابع  يف  وال��ري��ا���ش��ي��ة 

ج��ول��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة اإىل ب��ي��ت ���ش��ب��اب ال��ب��رتا 

برفقة رئي�س جمل�س مفو�شي �شلطة اإقليم 

البرتا التنموي ال�شياحي الدكتور �شليمان 

الفرجات، وا�شتمع من املوظفني ملتطلبات 

البيت من اأعمال امكانيات و�شيانة، باحثاً 

مع الفرجات �شبل ال�شتثمار وتن�شيط بيت 

ال�شياحية. وبنهاية  الناحية  من  ال�شباب 

اجل���ول���ة ال��ت��ي �شملت زي�����ارة ال��ع��دي��د من 

امل���راك���ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة وال�������ش���الت وامل��اع��ب 

اختتم  ال�شباب،  ل���وزارة  التابعة  الريا�شية 

مل��رك��زي �شباب  امليدانية  ال��ري��زات زي��ارت��ه 

و���ش��اب��ات ال��ط��ي��ب��ة، اف��ت��ت��ح خ��ال��ه��ا ال��ن��ادي 

الريا�شي يف مركز �شباب الطيبة.

االنباط – عمان

ح������دد احت�������اد ك������رة ال����ق����دم م���واع���ي���د 

اخلام�س  ال�شبوع  من  املوؤجلة  املباريات 

املحرتفني  القدم لندية  كرة  دوري  من 

العقبة  و���ش��ب��اب  ال�����ش��ري��ح  يلتقي  ح��ي��ث 

ال�شهر  من  العا�شر  م�شاء  اخلام�شة  عند 

اجل�����اري ع��ل��ى ���ش��ت��اد احل�����ش��ن، ق��ب��ل اأن 

ي�شهد �شتاد عمان الدويل يف اليوم ذاته، 

ال�شابعة  ع��ن��د  وال��رم��ث��ا  ال���وح���دات  ل��ق��اء 

وال��ن�����ش��ف م�����ش��اًء، م��ع ت��رح��ي��ل م��واج��ه��ة 

ت�شرين   21 اإىل  واجل���زي���رة،  الفي�شلي 

جدول  لحقاً،  الحتاد  الول. و�شي�شدر 

امل��ب��اري��ات اجل��دي��د ل����دوري امل��ح��رتف��ني، 

اب����ت����داًء م���ن ال����ش���ب���وع ال�����ش��اد���س ال���ذي 

م���راع���اة  م����ع  اجل��������اري،   12 يف  ي��ن��ط��ل��ق 

الفي�شلي،  للنادي  ال�شتثنائية  الظروف 

ال�شحي  ل��ل��ع��زل  ف��ري��ق��ه  وال����ذي خ�����ش��ع 

ع��ل��ى ام��ت��داد ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، م��ا اأرج���اأ 

ع����ودت����ه ل���ل���ت���دري���ب���ات م���ق���ارن���ة ب��ب��اق��ي 

برئا�شة  ق��رر  ق��د  الحت���اد  الفرق. وكان 

رئي�س  احل�����ش��ني،  ب��ن  ع��ل��ي  الأم���ري  �شمو 

ا�شتئناف  ل��احت��اد،  التنفيذية  الهيئة 

من  العا�شر  يف   ،2020 املحرتفني  دوري 

اأي��ل��ول اجل����اري، م��ع ان��ت��ه��اء ف��رتة  �شهر 

التعليق الحرتازية والتي ا�شتمرت ل� 14 

اخلطورة،  م�شتوى  تراجع  وعقب  يوماً، 

ا�شتناداً اإىل م�شفوفة الإجراءات يف خطة 

الرئي�شية  الأولوية  يحقق  ما  الطوارئ، 

اأرك��ان  ب�شامة  واملتمثلة  الحت���اد  ل��دى 

جلنة  املحلي واتخذت  واملجتمع  اللعبة 

ال����ط����وارئ ل���احت���اد خ����ال اج��ت��م��اع��ه��ا 

قراراً بعودة مناف�شات دوري املحرتفني، 

م�شدد،  �شحي  بروتوكول  تطبيق  و�شط 

يت�شمن تعزيز الرقابة خال التدريبات 

اأع���داد  تخفي�س  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ب��اري��ات، 

الأدن���ى  احل��د  اإىل  التنظيمية،  ال��ك��وادر 

الأمري علي،  �شمو  املاعب. كما وجه  يف 

وتطوير  وامل�شتمرة  ال��دوري��ة  باملراجعة 

خطة الطوارئ املعتمدة، وفقاً مل�شتجدات 

الو�شع الوبائي يف اململكة، ومبا يتنا�شب 

مع ا�شتمرارية دوري املحرتفني، يف ظل 

الج������راءات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ع��ب��ة حم��ل��ي��اً، 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��ائ��ح��ة، وحت��دي��د اآل��ي��ة 

اأو  املناف�شات  لتعليق  جديدة  واج���راءات 

ا�شتمرارها.

االنباط – عمان

ام���������س  فحو�شات  ي������وم  اأج�����ري�����ت 

النادي  اإدارة  جمل�س  لأع�شاء  كورونا 

والإداري  الفني  الفي�شلي  وجهازيه 

القدم. ويعتر  ك���رة  ف��ري��ق  ولع���ب���ي 

ال���ذي يجريه  ال��ث��ال��ث  ال��ف��ح�����س  ه���ذا 

ال���ن���ادي ب��ع��دم��ا ت��ب��ني يف وق���ت ���ش��اب��ق، 

8 م����ن اأع�������ش���ائ���ه ب��ف��ريو���س  اإ����ش���اب���ة 

كورونا.وكانت نتائج الفح�شني الأول 

وال���ث���اين ج����اءت ���ش��ل��ب��ي��ة، وي��ن��ت��ظ��ر اأن 

 48 تعلن نتائج فح�س اليوم خال ال� 

الفحو�شات  املقبلة. وتاأتي هذه  �شاعة 

امل���ت���ك���ررة مت���ه���ي���داً ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع��دم 

بفريو�س  ج��دي��دة  ا���ش��اب��ات  اأي  وج���ود 

ك��ورون��ا، م��ا يتيح ل��ف��ري��ق ك��رة ال��ق��دم 

ل�شتئناف  ا���ش��ت��ع��داداً  ت��دري��ب��ات��ه  ب���دء 

م�����ش��ارك��ت��ه يف ب��ط��ول��ة ال����دوري.وك����ان 

الحت���������اد ق�����د ����ش���م���ح ل���ك���اف���ة ال���ف���رق 

الفي�شلي  اأن��دي��ة  با�شتثناء  ب��ال��ت��درب 

الذين  وه��م  و�شحاب،  اإرب��د  واحل�شني 

تواجهوا معاً.

روما – وكاالت

عن  اإيطايل،  �شحفي  تقرير  ك�شف 

ع��ق��ب��ة ق��ان��ون��ي��ة اأم����ام الأوروج���وي���اين 

ل��وي�����س ����ش���واري���ز م��ه��اج��م ب��ر���ش��ل��ون��ة، 

يوفنتو�س هذا  ل�شفوف  انتقاله  تهدد 

�شحيفة »لجازيتا  ال�شيف. وبح�شب 

ديللو �شبورت« الإيطالية، فاإن �شواريز 

لعبي  قائمة  �شمن  الليجا  يف  يلعب 

الحت����اد الأوروب������ي ول��ي�����س الأج���ان���ب، 

زوجته �شوفيا حتمل جواز  لأن  نظًرا 

يف  “للعب  اإيطايل. واأ�شافت:  �شفر 

ال����دوري الإي���ط���ايل، ف���اإن ج���واز �شفر 

ال����زوج����ة ل��ي�����س ك���اف���ًي���ا، و���ش��ي��ت��وج��ب 

�شغرًيا  اختبارا  اجتياز  �شواريز  على 

ح����ت����ى ي���ت���م���ك���ن م�����ن ال����ل����ع����ب ب�����ش��ك��ل 

ال���اع���ب���ني  ق���ائ���م���ة  طبيعي �شمن 

الأوروب��ي، حيث يتبقى  داخل الحت��اد 

توقيع  من  ليتمكن  �شغرية  تفا�شيل 

ليوفنتو�س«. واأفادت  ان�شمامه  عقود 

تو�شل  ���ش��واري��ز  اأن  م���وؤخ���ًرا،  ت��ق��اري��ر 

لت�����ف�����اق ����ش���خ�������ش���ي م�����ع ي���وف���ن���ت���و����س 

ل����ان���������ش����م����ام ل���������ش����ف����وف ال�������ش���ي���دة 

ال���ع���ج���وز، ل���ك���ن ي��ت��ع��ني ف�����ش��خ ع��ق��ده 

اأول��وي��ة  ���ش��واري��ز  بر�شلونة. وبات  م��ع 

ل��ي��وف��ن��ت��و���س خ���ال ���ش��وق الن��ت��ق��الت 

�شبكة  احلالية. وبح�شب  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 

و���ش��ح��ي��ف��ة  �شبورت�س”  “�شكاي 
“لجازيتا ديلو �شبورت”، فاإن �شواريز 
الهجوم  لتدعيم  الأول  اخليار  اأ�شبح 

بريلو. واأفادت  اأندريا  الفني  للمدير 

ال���ت���ق���اري���ر، ب�����اأن ����ش���واري���ز ي��ت��ف��او���س 

عقده  ف�شخ  على  بر�شلونة  مع  حالًيا 

ب���ال���رتا����ش���ي، وذل������ك ب���ع���دم���ا اأخ�����ره 

الهولندي رونالد كومان املدير الفني 

اجلديد باأنه خارج خططه. واأ�شافت: 

ب��ن��دا  ي��ق��رتح  اأن  مي��ك��ن  “يوفنتو�س 
ببع�س املكافاآت املتعلقة باأداء �شواريز، 

جماًنا،  بالرحيل  له  البار�شا  �شمح  اإذا 

ال�شفقة،  اإمتام  ُي�شهل  اأن  ميكن  وهذا 

اتفق  الإي���ط���ايل  ال���ن���ادي  واأن  ��ة  خ��ا���شً

على البنود ال�شخ�شية مع الاعب«.

 تحديد مواعيد مباريات دوري المحترفين

 فحص كورونا جديد لكوادر الفيصلي

 انتقال سواريز لليوفي مهدد
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اكتمال التجارب السريرية

االنباط-وكاالت

“غري  اكت�شاف  اإىل  التو�شل  علماء  اأعلن 

م�شبوق” يف عامل الثقوب ال�شوداء العمالقة 

يف الف�شاء.

وذكر العلماء اأن ت�شادما �شخما وقع بني 

ثقبني اأ�شودين مما اأدى اإىل خلق ثقب اأ�شود 

ح�شبما  م��ث��ي��ل،  ل��ه  ي�شبق  مل  ب��ح��ج��م  اأك����ر، 

الريطانية،  “غارديان”  �شحيفة  اأوردت 

اخلمي�س.

وقال اأ�شتاذ الفيزياء يف معهد كاليفورنيا 

الت�شادم  اإن  وين�شتاين  اأالن  للتكنولوجيا 

خ��ل��ق ان��ف��ج��ارا ي��ع��د االأك�����ر م��ن��ذ االن��ف��ج��ار 

العظيم الذي تعرفه الب�شرية.

وال���ث���ق���وب ال�������ش���وداء ع���ب���ارة ع���ن م��ن��اط��ق 

ال�شوء  اأن  لدرجة  الف�شاء،  من  م�شغوطة 

اجلاذبية  قوة  ب�شبب  منه  االإف��الت  ال ميكنه 

التي تتميز بها.

الفلك  علماء  ك��ان  االكت�شاف،  ه��ذا  وقبل 

ال�شوداء:  الثقوب  م��ن  حجمني  ر���ش��دوا  ق��د 

ال�شغرية  ال�����ش��وداء  ال��ث��ق��وب  ت�شمى  االأوىل 

وال  عمالق،  جنم  انهيار  عقب  تت�شكل  التي 

�شغرية،  م��دن  م�شاحة  ع��ن  م�شاحتها  تزيد 

والثانية، الثقوب ال�شوداء الهائلة التي يبلغ 

حجمها ماليني اأ�شعاف النوع االأول، وتدور 

باأكملها. حولها جمرات 

اإ���ش��ارة  ع��ل��م��اء  ر���ش��د   ،2019 م��اي��و  ويف 

ت���ب���ني اأن����ه����ا �����ش����ادرة ع����ن ث��ق��ب��ني اأ����ش���ودي���ن 

ببع�شهما  ا���ش��ط��دام��ه��م��ا  اإث�����ر  ع���م���الق���ني، 

البع�س.

66 م����رة اأك�����ر م��ن  وك�����ان واح�����د م��ن��ه��ا 

ال�شم�س واالآخر اأكر منها 85 مرة.

اأوىل  م��ع��رف��ة  اإىل  ال��ت�����ش��ادم  ه���ذا  واأدى 

اأ�شود متو�شط احلجم يف الكون، ويبلغ  ثقب 

142 �شعف كتلة ال�شم�س. حجمه 

وكانت الطاقة الناجمة عن هذا الت�شادم 

جاذبية  م��وج��ة  �شكل  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة،  �شخمة 

وك��ان��ت  ال�����ش��وء،  ب�شرعة  ال��ف�����ش��اء  يف  تنتقل 

الفيزياء يف  التي ر�شدها علماء  املوجة  تلك 

الواليات املتحدة واأوروبا.

ونظرا لكون العلماء ر�شدوا هذا احلدث 

اجل��اذب��ي��ة،  م��وج��ات  ال��ت��ق��اط  ع��ر  الف�شائي 

تزد  مل  مل��دة  اال���ش��ط��دام،  �شوت  �شمعوا  فقد 

على ُع�شر ثانية.

وك���اأن���ه  االأم�����ر  “بدا  وي��ن�����ش��ت��اي��ن:  وق����ال 

ارتطام، لكن ال�شوت كان مكتوما«.

وكان اال�شطدام بني الثقبني ال�شماويني 

العمالقني قد حدث قبل حواىل 7 مليارات 

ع�����ام، ع��ن��دم��ا ك����ان ال���ك���ون يف ن�����ش��ف ع��م��ره 

احل����ايل، لكنه اك��ت�����ش��ف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، الأن��ه 

حدث بعيد جدا.

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن جن��م ه��ول��ي��وود دواي����ن جون�شون 

واأ���ش��رت��ه  “ذي روك” اأن����ه  ب��ا���ش��م  ال�����ش��ه��ري 

م�شابون بفريو�س كورونا امل�شتجد، ح�شبما 

اأظهرت الفحو�س التي اأجريت لهم.

ل��ك��ن امل��م��ث��ل امل���ع���روف ط���م���اأن ج��م��ه��وره 

ب�شاأن الو�شع ال�شحي له والأ�شرته، ودعاهم 

اإىل و�شع كمامات حلماية اأنف�شهم.

م�شور  ت�شجيل  يف  روك”  “ذي  وق����ال 

ن�شره عر “اإن�شتغرام”، االأربعاء: “زوجتي 

ل����ورن وك���ذل���ك اب��ن��ت��اي واأن������ا، اأج���ري���ت لنا 

فحو�س جاءت نتيجتها اإيجابية«.

ع���ام���ا   48 ال����ب����ال����غ  امل���م���ث���ل  واأ�������ش������اف 

ذلك  “كان  احل��رك��ة:  اأف���الم  يف  املتخ�ش�س 

كعائلة  ك��ان علينا  التي  االأم��ور  اأ�شعب  من 

اأن نواجهها )...( لكنني �شعيد اأن اأقول لكم 

اإننا بخري، ومل نعد يف مرحلة نقل العدوى، 

ونحن واحلمد هلل يف �شحة جيدة«. 

لل�شنة  ح��ل  “ذي روك” ال���ذي  واأو���ش��ح 

�شمن  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ت��وال��ي��ا  ال��ث��ان��ي��ة 

هوليوود،  يف  اأج��را  االأعلى  املمثلني  ترتيب 

اأن العدوى انتقلت اإىل عائلته من اأ�شدقاء 

مقربني جدا.

وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ح�����س حمبيه على 

التزام احلذر، نا�شحا اإياهم بعدم ا�شتقبال 

اأحد اإال اإذا اأظهرت الفحو�س اأنه ال يحمل 

فريو�س كورونا.

وع������ززوا  ال���ك���م���ام���ات  “�شعوا  وق�������ال: 

وم�شادات  بالفيتامينات  املناعي  جهازكم 

االأك�شدة«.

االنباط- وكاالت

اأعلنت اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية، 

لتجربة  االأخ�����ش��ر  ال�����ش��وء  �شتعطي  اأن��ه��ا 

قبل  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  �شد  لقاح 

اك��ت��م��ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ت��ج��ارب 

اأك��ر  ال��ف��وائ��د  ك��ان��ت  ح��ال  يف  ال�شريرية، 

من املخاطر.

وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  م��ف��و���س  وق���ال 

م�شتعدون  اإنهم  هان،  �شتيفن  االأمريكية، 

ممكن”،  وق��ت  اأق��رب  “يف  اللقاح  لتجربة 

دون انتظار املوافقة الفدرالية الكاملة.

“فاينان�شيال  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ه���ان  وق����ال 

ال��ن��ه��اي��ة  يف  ال����ق����رار  ه�����ذا  اإن  تاميز”، 

اللقاح«. ملطور  “مرتوك 
اأن جتارب  العلماء  العديد من  ويعتقد 

يتم  لقاح  الأي  ���ش��روري��ة  الثالثة  املرحلة 

تطويره، لتجنب اأية اآثار جانبية خطرية 

حمتملة.

العامل  حول  املتطوعني  اآالف  وي�شارك 

يف جت���ارب ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا ال��ت��ي تطرح 

حاليا. ووافقت ال�شني ورو�شيا على لقاح 

الثالثة من  املرحلة  ا�شتكمال  انتظار  دون 

التجارب.

اأن جتاوز مراحل  ويخ�شى العلماء من 

اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ال�شريرية،  التجارب 

عام  ح��دث  مل��ا  م�شابهة  بيولوجية  ك��ارث��ة 

من 200 األف  اأكر  تلقى  حني   ،1955
اأدى  االأطفال، مما  �شلل  لقاحا �شد  طفل 

اإىل وفاة املئات منهم.

وحذر كبري العلماء يف منظمة ال�شحة 

�شواميناثان،  �شوميا  ال��دك��ت��ور  ال��ع��امل��ي��ة، 

اإكمال جميع  “ترخي�س لقاح قبل  اأن  من 

لن  النطاق،  وا�شعة  ال�شرورية  التجارب 

يوؤدي اإال اإىل اإعاقة اجلهود العاملية لوقف 

جائحة فريو�س كورونا«.

االنباط-وكاالت

جن��م  ج�������وار  اإىل  ال�������ش���ك���ن  ي���ع���د  مل 

يف  ك��ل��وين  ج���ورج  االأم��ريك��ي��ة  ال�شينما 

اأم����را مفرحا  م��دي��ن��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س، 

مزعجا  اأ���ش��ب��ح  اإذ  جل���ريان���ه،  بالن�شبة 

للغاية.

وذكرت �شحيفة “�شن” الريطانية 

اأن جريان كلوين )59 عاما( م�شتاوؤون 

ب��داأت  التي  ق�شره،  جتديد  اأع��م��ال  م��ن 

ال�شو�شاء  من  وا�شتكوا  عام،  نحو  قبل 

ال�������ش���خ���م���ة ال����ت����ي حت���دث���ه���ا ع��م��ل��ي��ات 

االإ�شالح.

ونقلت ال�شحيفة عن اأحد العمال يف 

الق�شر، قوله اإنه من املتوقع اأن ي�شتمر 

اأخ���رى، مم��ا ميثل  اأ�شهر   6 مل��دة  العمل 

خرا �شيئا بالن�شبة اإىل اجلريان، اإذ اإن 

اإ�شافية. �شت�شتمر لفرتة  ال�شو�شاء 

مبان   3 اإ�شافة  التجديد  ويت�شمن 

ج�����دي�����دة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا ك�����وخ خم�����ش�����س 

ل��ل��ع��ب ي��ع��ت��ق��د اأن������ه م����ن اأج������ل ت���واأم���ه 

ال��ب��ال��غ��ني م��ن العمر  اإي����ال واأل��ك�����ش��ن��در 

االأ���ش��ل  لبنانية  وزوج��ت��ه  ���ش��ن��وات،   3
املحامية اأمل علم الدين.

واأظهرت �شور ح�شلت عليها “�شن” 

لكن  و���ش��اق،  ق��دم  على  ي�شري  العمل  اأن 

هناك الكثري ينتظر االإجناز.

الكثري  “هناك  ال�شكان:  اأح��د  وق��ال 

الباكر.  ال�شباح  يف  تاأتي  ال�شاحنات  من 

ي��ق��ف ال��ع��م��ال وال�����ش��اح��ن��ات يف ال�����ش��ارع 

�����ش����ع����ودا ون���������زوال وي�������ش���غ���ل���ون ج��م��ي��ع 

االآخ��ري��ن، وه��ذا  م��ن��ازل  اأم��ام  امل�شاحات 

اأمر مزعج اأي�شا«.

اأ�����ش����واأ يف  اأن ال��و���ش��ع ك����ان  واأ�����ش����اف 

الق�شر  اإىل  تاأتي  كانت  عندما  ال�شابق، 

���ش��اح��ن��ات خ��ل��ط االإ���ش��م��ن��ت ال��ت��ي ت�شدر 

عاليا. �شجيجا 

ول����ف����ت اجل�������ار ال�������ذي ف�������ش���ل ع���دم 

“لي�شوا  اجل��ريان  اأن  اإىل  هويته،  ك�شف 

�شعداء” مبا يحدث قربهم، وينتظرون 

انتهاء اأعمال التجديد بفارغ ال�شر.

اأن جنم  ال��ب��ل��دي��ة  وث���ائ���ق  واأظ���ه���رت 

حبلي  “قطار  اإ���ش��اف��ة  ط��ل��ب  ه��ول��ي��وود 

الإع��داد  وف��رن  �شباحة  مائل” وح��و���س 

33 األف  البيتزا يف الق�شر، ودفع مبلغ 

رخ�شة  على  احل�����ش��ول  اأج��ل  م��ن  دوالر 

تطوير منزله.

وكان كلوين ا�شرتى هذا الق�شر عام 

دوالر. مليون   2.2 مقابل   1995

االنباط-وكاالت

يف قرار هو االأول من نوعه منذ بدء 

ب��ان��ت��زاع  اأم���رت حمكمة  ك���ورون���ا،  اأزم���ة 

بعد  والديهم،  ح�شانة  من  اأطفال   3
يف  م��ن��زل��ه��م  داخ����ل  بحب�شهم  ق��ام��ا  اأن 

من  خ���وف���ا  اأ���ش��ه��ر   4 ال�����ش��وي��د ل��ن��ح��و 

للفريو�س. تعري�شهم 

وخ������الل امل���ح���اك���م���ة، ق�����ال حم��ام��ي 

بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأط��ف��ال 

حب�شهم داخل  مت  اإنه  عاما،  و17   10
امل���ن���زل ب���ني ���ش��ه��ري م���ار����س وي��ول��ي��و، 

ومنعهم من اخلروج من املنزل متاما.

اأغلقا  االأط��ف��ال  وال���دي  اأن  واأ���ش��اف 

ب�����اب امل����ن����زل ب���امل�������ش���ام���ري مل��ن��ع��ه��م م��ن 

اخلروج، كما حب�شا كل واحد منهم على 

االخ��ت��الط  م��ن  ملنعهم  غرفته  يف  ح��دة 

البع�س. ببع�شهم  حتى 

“غارديان”  ����ش���ح���ي���ف���ة  وذك����������رت 

يتقنان  ال  ال��وال��دي��ن  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

ال��ل��غ��ة ال�������ش���وي���دي���ة، وك���ان���ا ي�����ش��ت��م��دان 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�شتجد من و�شائل االإعالم يف بلدهما 

اأك��ر  اإج����راءات  ف��ر���س  يتم  حيث  االأم، 

�شرامة ب�شاأن الوباء.

االأطفال  حب�شا  اأنهما  االأب��وان  واأنكر 

كان من  اإنه  قائلني  اإرادتهم،  رغما عن 

اأرادوا  اأح��ال  “يف  اخل��روج  لهم  امل�شموح 

ذلك”، واأكدا اأنهما �شي�شتاأنفان احلكم.

مل  التي  ال��دول  من  ال�شويد  وكانت 

ذروة  يف  �شارمة  اإغ��الق  اأوام���ر  تفر�س 

بقيت  اإذ   ،”19 “كوفيد  وب���اء  تف�شي 

الريا�شية  والنوادي  واحلانات  املطاعم 

�شن  حت��ت  التالميذ  اأن  كما  مفتوحة، 

اإىل  بالذهاب  ملزمني  كانوا  عاما   16
املدار�س.

 جورج كلوني يزعج جيرانه 
بـ »ورشة القصر«

حبسا أطفالهما 4 أشهر 
خوفا من كورونا.. وعقاب 
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 »صخرة هوليوود« 
يعلن إصابته 

وأسرته بكورونا

 رصد أكبر »صدام كوني« 
منذ االنفجار العظيم


