
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 مبادرة ملكية تجاه فنان أردني تناول
 »وسط البلد« معاناته

الملك يوعز بعالج الفنان ختوم

المعايطة: تأجيل االنتخابات 
النقابية بناء على توصيات لجنة 

األوبئة وقانون أمر الدفاع

االنباط-عمان

ب���اي���ع���از م���ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين، اأج����رى رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

ي��و���ص��ف ال��ع��ي�����ص��وي، اإت�����ص��ااًل ه��ات��ف��ي مع 

ال��ف��ن��ان امل��م��ث��ل حم��م��د خ��ت��وم، واط��م��اأن 

خ��ال��ه��ا ع��ل��ى و���ص��ع��ه ال�صحي وامل����ادي، 

الرتتيبات  اتخاذ  اإىل  ذل��ك  بعد  لي�صار 

الدعم  كافة  وتقدمي  ورعايته،  لعاجه 

املطلوب، مبا يليق وقيمته الفنية ونقل 

ال��ع��ي�����ص��وي حت��ي��ات ج��ال��ت��ه و���ص��م��و ويل 

امللكي  واحلر�س  االردين  للفنان  العهد 

يف  را�صخة  كقيمة  االردين  الفن  لدعم 

االردن.

مع  البلد”  “و�صط  ب��رن��ام��ج  وك����ان 

ال��دك��ت��ور ه���اين ال���ب���دري، وال����ذي ي��ذاع 

اج���رى  ق���د  “فن”،  رادي������و  اأث�����ر  ع��ل��ى 

“ختوم”  ال��ف��ن��ان  م��ق��اب��ل��ة ه��ات��ف��ي��ة م���ع 

مطلع االأ�صبوع اجلاري، لاأطماأناً عليه 

وال���وق���وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه، وه���و على 

�صرير ال�صفاء، بعد اأن فقد م�صدر دخله 

الوحيد وهو العمل يف “الفن”.

خ���ال  ختوم”  الفنان”  وحت������دث 

عن  “البدري”،  ال��زم��ي��ل  م��ع  مقابلته 

انقطاع دخله، بعد توقفه عن التمثيل؛ 

يعاين  ال����ذي  ال�����ص��ح��ي��ة  االأزم�����ة  ب�صبب 

م��ن��ه��ا، وب��ق��ائ��ه يف اغ��ل��ب االأح���ي���ان على 

جهاز التنف�س. 

وقال ختوم اإنه مل يتلقى ات�صال من 

اأي م�صوؤول يف احلكومة.
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االنباط-عمان

 ق�����ال وزي������ر ال���������ص����وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

املعايطة  م��و���ص��ى  امل��ه��ن��د���س  وال��رمل��ان��ي��ة 

اأم����ر  ب���ن���اء ع���ل���ى  اإن احل���ك���وم���ة ق���ام���ت 

بتاأجيل  االأوبئة  الدفاع وتو�صيات جلنة 

 )7( وعددها  املهنية  النقابات  انتخابات 

انتخاباتها  امل��ق��رر عقد  م��ن  ك��ان  وال��ت��ي 

بني �صهر اآذار و�صهر ايار من هذا العام.

وا�����ص����اف امل���ع���اي���ط���ة خ�����ال امل���وؤمت���ر 

دار  يف  ع��ق��د  ال���ذي  امل�����ص��رتك  ال�صحفي 

رئا�صة الوزراء ام�س اخلمي�س اإن الق�صد 

م���ن ه����ذا ال��ت��اأج��ي��ل ه���و احل���ف���اظ على 

�صحة املواطنني واحلفاظ على اإمكانية 

لهذه  العامة  الهيئات  اجتماعات  عقد 

النقابات يف بروتوكول معني.
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اجلمعة  23  حمرم  1442 هـ  - املوافق   11  اأيلول  2020 م - العدد  5448   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

وفاة جديدة و٧٩ إصابة»كورونا« و62 حالة شفاء

جابر٠٠ لن نطبق »مناعة القطيع«

االنباط-وكاالت

 

ال��ي��وم  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  “اللواء”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ك�����ص��ف��ت 

جهة  “اأ�صر”  عن  النقاب   ،2020/9/10 اخلمي�س 

خللية  “حرية”،  ح��رك��ة  ا���ص��م  نف�صها  على  تطلق 

اخلارجي  االإ�صرائيلي  اال�صتخبارات  جلهاز  تابعة 

“مو�صاد«
ون�صرت �صحيفة “اللواء” اللبنانية، على موقعها 

���ص��ك��اي( مقطعا  “ن�صر ح�����ص��اب )ان��ت��ل  ال��ر���ص��م��ي: 

م�صوًرا وزعته جهة تطلق على نف�صها ا�صم )حركة 

حرية( قالت اإّنها اأ�صرت �صباط مو�صاد ا�صرائيليني«

فيه  ت�صجيا م�صورا يظهر  ال�صحيفة  واأرفقت 

اأحدهما عن  ، يف مكان جمهول، وع��ّرف  �صخ�صنينْ

�صخ�س  جانبه  اإىل  روزي،  بن  ديفيد  با�صم  نف�صه 

اإنهم  ق��ال  ا�صمه،  يذكر  اأن���ه مل  اإال  ��ا،  اأي�����صً معتقل 

“ا�صرائيليون موجودين هنا«
وتِبع املقطع �صورة ُتظهر ال�صخ�صني املحتجزين، 

ا�صمه، واالآخ��ر تظهر  االأول تظهر �صورته وحتته 

ا�صتفهام، باالإ�صافة  ا�صمه عامات  �صورته وحتت 

اإىل �صورة ثالثة عليها وعلى اال�صم عامة ا�صتفهام، 

مبا يوحي اأن هنالك احتمال وجود �صخ�س ثالث يف 

قب�صتها،

“�صباط جهاز  وُكتب فوق تلك ال�صور الثاث، 

املخابرات االإ�صرائيلي اخلارجي )املو�صاد( يف قب�صة 

حركة حرية«
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حركة حربة.اسرنا ضباط في الموساد االسرائيلي 

العضايلة: قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم 
إال لغايات ضرورية لحماية الوطن والمواطنين

اإلفتاء: صالة الجمعة تسقط عن األطفال والنساء 
وكبار السن ومن يخشى على نفسه المرض

الحاللمه يحذر : القادم من فايروس 
كورونا اخطر 

مطار الملكة علياء يشدد على ضرورة 
االمتثال الصارم للتدابير الوقائية

 الحرب األمريكية على اإلرهاب 
شردت 37 مليون شخص

االنباط -عمان

ح�����ذر  دك���ت���ور االن�����ف واحل���ن���ج���رة  يف وزارة 

ال��ق��ادم خميف  ال�صحة م���روان احل��امل��ة م��ن ان 

فيما يتعلق بفايرو�س كورونا معترا  ان فايرو�س 

كورونا دخل   بتاريخ 1/9/2020  وهو امتداد 

للموجة االوىل ولي�س الثانية ومتوقعا ان تدخل 

وانها  وال�صتاء   اخلريف  ف�صل  يف  الثانية  املوجة 

دخلت يف ا���ص��وء ن��وع م��ن ان��واع��ه��ا وق��ال احلاملة 

اخطر  ال��ق��ادم  ان  ب��وك  الفي�س  على  من�صور  عر 

كوننا ن�صاهد �صبان بعمر يف الثاثني واالربعني 

واخلم�صني من العمر تذهب �صحية هذا املر�س  

امرا�س مزمنه  لديهم  توجد  وال  غر مدخنني 

و���ص��ح��ت��ه��م مم���ت���ازة ق��ب��ل اال���ص��اب��ة ب��ال��ف��اي��رو���س  

وانهم ا�صبحو على اجهزة التنف�س اال�صطناعي.
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االنباط-عمان

 ����ص���ددت جم���م���وع���ة امل���ط���ار ال������دويل ع��ل��ى 

ل��ل��ت��داب��ر  ال�صارم"  "االمتثال  �����ص����رورة 

ال��وق��ائ��ي��ة اأث���ن���اء ال��ت��واج��د يف م���راف���ق م��ط��ار 

امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال�����دويل مل��ن��ع ان��ت�����ص��ار ف��رو���س 

الكمامات  وارتداء  اجل�صدي  كالتباعد  كورونا 

بها. واالإلتزام 

املجموعة  ع��ن  ���ص��ادر  �صحفي  ب��ي��ان  وق���ال 

ه��ي  ال����ت����داب����ر  ه�����ذه  اإن  اخل���م���ي�������س،  ام���������س 

هيئة  اأق��رت��ه��ا  وق��ائ��ي��ة  اإج����راءات  جملة  �صمن 

امل�صافرين  حل��م��اي��ة  امل���دين  ال��ط��ران  تنظيم 

وامل����وظ����ف����ني ع���ل���ى ح����د �����ص����واء م����ن ج��ائ��ح��ة 

امل�صتمرة. امل�صتجد  كورونا  فرو�س 
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اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع����ام اأجم��د 

مل  واأوام���ره  الدفاع  قانون  اأن  الع�صايلة  ع��ودة 

وال�صرورية  االإي��ج��اب��ي��ة  للغايات  اإال  ت�صتخدم 

م�صرا  اأجلها،  من  واأدوات��ه  القانون  وجد  التي 

اإىل اأن القانون مل يكن قناة لتمرير اأي اإجراء 

اأو الأه������داف غر  امل���واط���ن���ني  ل��ل��ت�����ص��ي��ي��ق ع��ل��ى 

م��رت��ب��ط��ة ب��ح��م��اي��ة ال���وط���ن وامل���واط���ن���ني، ومل 

احلريات  لتقييد  اأو  �صيا�صية  لغايات  ي�صتخدم 

اأو لتعطيل اأوامر ق�صائية. العامة 

ال��ع�����ص��اي��ل��ة خ���ال م��وؤمت��ر �صحفي  واأ����ص���ار 

م�������ص���رتك م����ع وزي�������ري ال���������ص����وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

رئا�صة  يف  اخلمي�س  ام�س  وال�صحة  والرملانية 

اأن االإرادة امللكية ال�صامية بتفعيل  اإىل  الوزراء، 

ح�صمت   ،1992 ل�صنة   )13( رق��م  الدفاع  قانون 

وب�����ص��ك��ل وا���ص��ح حم����ددات ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��ان��ون، 

بحيث ي��ك��ون يف اأ���ص��ي��ق ن��ط��اق مم��ك��ن، ومب���ا ال 

وامل��دن��ي��ة،  ال�صيا�صية  االأردن���ي���ني  ح��ق��وق  مي�����س 

وي��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه��ا، وي��ح��م��ي احل���ري���ات ال��ع��ام��ة 

ويف  ال��د���ص��ت��ور  كفلها  ال��ت��ي  التعبر،  يف  واحل���ق 

اإط�����ار ال���ق���وان���ني ال���ع���ادي���ة ال���ن���اف���ذة، وي�����ص��م��ن 

اح���رتام امل��ل��ك��ي��ات اخل��ا���ص��ة م��ن ع��ق��ار واأم����وال، 

و�صامة  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  حماية  على  وي��رك��ز 

وحمايته. املجتمع 

ب���اأن تكون  اأن احل��ك��وم��ة ح��ر���ص��ت  اأك���د  ك��م��ا 

احلماية  توفر  على  منح�صرة  ال��دف��اع  اأوام���ر 

وال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، و���ص��م��ان 

جهود  وتعزيز  االأ�صا�صية،  اخلدمات  ا�صتمرارية 

نهج  وجت�صيد  االجتماعية،  والرعاية  احلماية 

التكافل بني خمتلف فئات املجتمع ومن خال 

ال���دول���ة،  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب���ني  االأدوار  يف  ال��ت��ك��ام��ل 

خا�صة موؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي، و�صندوق 

املعونة الوطنية والبنك املركزي.
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االنباط-عمان

جابر،  �صعد  الدكتور  ال�صحة،  وزي��ر  اأع��ل��ن   

بفرو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة   80 ت�صجيل  عن 

العدد  لرتفع  حملية،  79ح��ال��ة  منها  ك��ورون��ا، 

االإج�����م�����ايل ل���اإ����ص���اب���ات م���ن���ذ ب�����دء اجل��ائ��ح��ة 

اإىل2739 اإ�صابة.

�صحفي  موؤمتر  خال  جابر،  الدكتور  وبني 

اأن  ال������وزراء،  ام�����س اخل��م��ي�����س م���ن دار رئ��ا���ص��ة 

احلاالت توزعت على �صائق على حدود العمري 

العا�صمة، منها  38 حالة يف  املحلية؛  واحلاالت 

و19 يف حمافظة  اال�صتق�صاء عنها،  يتم  حاالت 

ال��ب��ل��ق��اء، و3 ح����االت يف امل���ف���رق ح��ي��ث ك���ان قد 

ال��ع��دوان، ع�صر  يا�صر  امل��ف��رق،  اأع��ل��ن حم��اف��ظ 

جديدة  اإ�صابات   3 ت�صجيل  عن  اخلمي�س  ام�س 

الزعرتي  خميم  يف  امل�صتجد  كورونا  بفرو�س 

اثنتني  اإن  ال��ع��دوان  وق��ال  ال�صوريني  لاجئني 

م��ن االإ����ص���اب���ات ت���ع���ودان مل��واط��ن��ني ي��ع��م��ان يف 

املخيم واحلالة الثالثة تعود ل�صيدة �صورية.

امل�صابة  نقل  �صيجري  اأن��ه  العدوان  واأ�صاف 

بداأت  فيما  امليت  البحر  يف  احلجر  منطقة  اإىل 

فرق التق�صي الوبائي بتطبيق برتوكول خا�س 

األف   80 نحو  �صكانه  ع��دد  يناهز  ال��ذي  باملخيم 

ن�صمة.

ال��زرق��اء  اإرب����د و3 ح���االت يف   و7 ح���االت يف 

ان  ع�صاف  حجازي  الزرقاء  حمافظ  قال  حيث 

وقامت  املنطقة  اإىل  توجهت  االأمنية  االأج��ه��زة 

قامت  فيما  �صقق،  �صبع  من  مكونة  بناية  بعزل 

من  عينة   25 ب�صحب  ال��وب��ائ��ي  التق�صي  ف���رق 

املخالطني واملجاورين وما زالت توا�صل �صحب 

العينات.

اأعلن  جهته  من  حيث  الكرك  يف  ح��االت  و9 

ام�س  الن�صور،  ب��ال  الدكتور  ال��ك��رك  حمافظ 

�صقق   10 من  مكونة  بناية  عزل  عن  اخلمي�س، 

بعد  املحافظة،  و�صط  الواقعة  املن�صية  بلدة  يف 

ظهور اإ�صابات بفرو�س كورونا.

�صحبت  الوبائي  التق�صي  فرق  اأن   ، واأو�صح 

نتائجها  ان  ال  م�صرا  ملخالطني،  عينة   1200

ت�صديد  �صيتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت  ال��ي��وم.  �صتظهر 

اأوامر  وتطبيق  واالإدارية  القانونية  االإجراءات 

انت�صار  منع  اإىل  و�صوال  املخالفني  على  الدفاع 

الفرو�س.

اأن االإ���ص��اب��ات  اإىل  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر  واأ���ص��ار   .

اإىل  اآب و���ص��ل��ت   7 ي���وم اجل��م��ع��ة  امل��ح��ل��ي��ة م��ن��ذ 

وبقي  �صفاء،  حالة   62 �صجلت  فيما  1202منها، 

حت��ت ال��ع��اج 680 ح��ال��ة و���ص��ج��ل��ت ح��ال��ة وف��اة 

ل�����ص��ي��دة ث��اث��ي��ن��ي��ة. واأو����ص���ح ال���وزي���ر اأن ف��رق 

15784 فح�صا، لي�صل  اليوم  اأجرت  اال�صتق�صاء 

بدء اجلائحة  االإجمالية منذ  الفحو�صات  عدد 

اإىل 941018.

اأن ع����دم م�����ص��اع��ف��ة  ال���دك���ت���ور ج���اب���ر  وب����ني 

االإج���راءات  جناعة  على  ت��دل  امل�صابة  االأع���داد 

التي  اجلبارة  اجلهود  جابر  وثمن  احلكومية. 

خا�صة  الطبية،  وامل��خ��ت��رات  ال��ف��رق  بها  ت��ق��وم 

واأكد  اململكة.  بها  متر  التي  احلر  موجة  اأثناء 

اإج���راءات  املتبعة  االإج����راءات  اأن  ال�صحة  وزي��ر 

احل��االت  على  ال�صيطرة  اإىل  اأدى  مما  �صديدة، 

يطبق  ل���ن  االأردن  اأن  اإىل  م�����ص��را  وث��ب��ات��ه��ا، 

مناعة  ي�صمى  وم��ا  املجتمعية  امل��ن��اع��ة  �صيا�صة 

ال��ق��ط��ي��ع. ودع���ا ال��دك��ت��ور ج��اب��ر امل��واط��ن��ني اإىل 

واالحتفاالت  واملنا�صبات  التجمعات  عن  البعد 

بتطبيق  واالل���ت���زام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��خ��ال��ف  ال��ت��ي 

التباعد اجل�صدي وارتداء الكمامات.

ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ان  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اك�����دت  ك��م��ا 

حتري�س  ح��ول  املتداولة  واملن�صورات  ال�صوتي 

االأه����������ايل ب����ع����دم اخ������ذ امل���ط���اع���ي���م الب���ن���ائ���ه���م 

ال�صحية  للموؤ�ص�صات  اال���ص��اءة  هدفه  الطلبة، 

ي�صتند اىل معلومات �صحيحة  والتعليمية، وال 

وتفا�صيل موثوقة وحمددة.

وا�صافت ، ان لقاح فرو�س كورونا مل يتوفر 

بعد يف االأردن، ويف حال توفره لن يتم تطعيم 

و�صعيفي  ال�����ص��ّن،  ل��ك��ب��ار  واإمن���ا  امل��دار���س  طلبة 

املناعة، ومقدمي الرعاية الطبية.
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اأو�����ص����ح اأم�����ني ع����ام دائ������رة االف����ت����اء ال���ع���ام، 

ال��دك��ت��ور اأح���م���د احل�����ص��ن��ات، ام�����س اخل��م��ي�����س، 

دفعاً  اجلمعة،  �صاة  عنها  ت�صقط  التي  الفئات 

لل�صرر عنهم، وحفاظاً على �صحتهم وحياتهم 

ملقا�صد  وحتقيقا  ك��ورون��ا،  وب��اء  انت�صار  ظ��ّل  يف 

اال�صامية. ال�صريعة 

ام�����س اخلمي�س،  ال��دك��ت��ور احل�����ص��ن��ات،  واأك���د 

الذين  ال�صبيان  عن  ت�صقط  اجلمعة  �صاة  اأن 

احللم  يبلغوا  ومل  عاماً  ع�صر  اأربعة  يبلغوا  مل 

َقلَُم  لقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )ُرِفَع النْ

 ،
َ
اأ َ ُنوِن َحتَّى َيرنْ َجنْ ونْ َقاَل املنْ

َ
َتلَى اأ ُبنْ َعننْ َثَاٍث َعِن املنْ

النَّاِئِم  َوَع��ِن  ِقَل  َيعنْ ونْ 
َ
اأ ُلَغ  َيبنْ َحتَّى  ِبيِّ  ال�صَّ َوَع��ِن 

ِقَظ(. َتينْ َي�صنْ َحتَّى 

وب�����ني اأن������ه ال جت����ب ����ص���اة اجل���م���ع���ة ع��ل��ى 

النبي  لقول  بح�صورها،  ُيطالنب  وال  الن�صاء، 

ُكلِّ  َعلَى  ُمَعُة  ُ ُب اجلنْ �صلى اهلل عليه و�صلم: )جَتِ

ُلوًكا( . ونْ مَمنْ
َ
ا، اأ ِبيًّ ونْ �صَ

َ
ًة، اأ

َ
َراأ ِلٍم اإِالَّ امنْ ُم�صنْ

وت�������ص���ق���ط �����ص����اة اجل���م���ع���ة ع����ن اأ����ص���ح���اب 

حياتهم  على  ُيخ�صى  الذين  املزمنة  االأم��را���س 

اإن اأ���ص��اب��ه��م امل��ر���س، وخ��ا���ص��ة م��ن ي��ع��اين من 

اأو  ال��ك��ل��ى،  اأو  ال�����ص��رط��ان  اأو  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س 

اأو م��ر���س  ال���رئ���وي���ة وال��ت��ن��ف�����ص��ي��ة،  االأم����را�����س 

ال�صكري اأو ال�صغط، اأو ال�صمنة املفرطة؛ الأنهم 

االأكرث عر�صة لل�صرر من وباء كورونا بح�صب 

ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي اأج���رت���ه���ا اجل��ه��ات 

ال�صاأن. العاملية املخت�صة بهذا  الطبية 

ال��ف��ئ��ات  ه�������وؤالء  اأن  ال����ع����ام  االأم�������ني  واأك�������د 

اجلمعة،  ���ص��اة  ح�صورهم  ع��دم  يف  م��ع��ذورون 

الأن يف ح�صورهم يف ظل هذا الوباء خطر على 

حياتهم و�صحتهم، وقد قال تعاىل: }َواَل ُتلنُْقوا 

ُيِحبُّ   
َ َّ
اهلل اإِنَّ  �����ِص��ُن��وا  حنْ

َ
َواأ ُلَكِة  التَّهنْ اإِىَل  ��ِدي��ُك��منْ  ينْ

َ
ِب��اأ

. �ِصِننَي{  ُحنْ املنْ

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - وكاالت

ت��ن��اول��ت ال�����ص��ح��ف ال��ري��ط��ان��ي��ة ال�����ص��ادرة 

بينها  م���ن  ال��ق�����ص��اي��ا  م���ن  ال��ع��دي��د  اخل��م��ي�����س 

مليون   37 وت�����ص��ري��د  ن���زوح  اإىل  ي�����ص��ر  ت��ق��ري��ر 

�صخ�س منذ بدء الواليات املتحدة حربها على 

عدد  زيادة  لتجدد  الت�صدي  وكيفية  االإره��اب، 

كورونا بفرو�س  االإ�صابات 

ن����ب����داأ م����ن ���ص��ف��ح��ة ال���������راأي يف ���ص��ح��ي��ف��ة 

ال����غ����اردي����ان وت���ق���ري���ر مل���اي���ك���ل ����ص���ايف ب��ع��ن��وان 

على  االأمريكية  احلرب  بدء  منذ  “ال�صراعات 
�صخ�س« 37 مليون  نزوح  تت�صبب يف  االإرهاب 

اأع��دت��ه جامعة  ت��ق��ري��را  اإن  ال��ك��ات��ب  وي��ق��ول 

ال�����ص��راع��ات  اأن  اإىل  خل�س  االأم��ري��ك��ي��ة  ب���راون 

ع��ل��ى  “احلرب  ب�����داي�����ة  م���ن���ذ  ح����دث����ت  ال����ت����ي 

التدخل  م��ع  ت��ق��ري��ًب��ا  ع��ق��دي��ن  االإرهاب” ق��ب��ل 

ال  م��ا  ن���زوح  يف  ت�صببت  االأم��ري��ك��ي  ال��ع�����ص��ك��ري 

�صخ�س 37 مليون  يقل عن 

وعقودا من  العراق  اإن غزو  الكاتب  ويقول 

اقتاع  اإىل  اأدت  ذل��ك  اأعقبت  اال�صتقرار  ع��دم 

االآن، وه��ي  م��ل��ي��ون ح��ت��ى   9.2 ع��ن  ي��ق��ل  م��ا ال 

االأكرث تكلفة من بني ثماين عمليات ع�صكرية 

ت��ق��ري��ر م�����ص��روع  ت�����ص��م��ي��ن��ه��ا يف  اأم��ري��ك��ي��ة مت 

براون جلامعة  التابع  احلرب  تكاليف 

هجمات  منذ  النزاعات  على  التقرير  وركز 

ف��ي��ه��ا  ب������داأت  ال���ت���ي  ���ص��ب��ت��م��ر االإره����اب����ي����ة   11

الواليات املتحدة قتااًل م�صلًحا )كما يف العراق 

اأو �صاهمت يف ت�صعيده )ليبيا   ، اأفغان�صتان(  اأو 

و�صوريا(.

التفا�صيل �ص »6«

  رئيس هيئة األركان المشتركة 
يستقبل السفير القطري

 المستقلة لالنتخابات توضح 
عنوان تقرير منشور يتحدث عن 

2تدخل نواب باالنتخابات
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  11 / 9 / 2020 

مطار الملكة علياء يشدد على ضرورة االمتثال الصارم للتدابير الوقائية بمرافقه

اإلفتاء: صالة الجمعة تسقط عن األطفال والنساء وكبار السن ومن يخشى على نفسه المرض

 تعزيز التعاون بين مركزي التوثيق الملكي و البحوث الزراعية في مجال التوثيق والترقيم

 المسلماني يشكر البنوك المتعاونه مع القطاعات االقتصادية وينتقد االسكان

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يستقبل السفير القطري  

 الهيئة الخيرية األردنية تسّلم 
250 مقعدا لمدارس حكومية

 المستقلة لالنتخابات توضح عنوان تقرير 
منشور يتحدث عن تدخل نواب باالنتخابات

الحاللمه يحذر : القادم من 
فايروس كورونا اخطر 

االنباط-عمان

 �سددت جمموعة املطار الدويل على 

للتدابري  ال�����س��ارم«  »االم��ت��ث��ال  ���س��رورة 

ال��وق��ائ��ي��ة اأث���ن���اء ال���ت���واج���د يف م��راف��ق 

انت�سار  ملنع  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار 

ف��ريو���س ك���ورون���ا ك��ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي 

وارتداء الكمامات واالإلتزام بها.

وق�������ال ب����ي����ان ����س���ح���ف���ي ������س�����ادر ع��ن 

اإن ه��ذه  ام�������س اخل��م��ي�����س،  امل��ج��م��وع��ة 

ال��ت��داب��ري ه��ي ���س��م��ن ج��م��ل��ة اإج�����راءات 

الطريان  تنظيم  هيئة  اأقرتها  وقائية 

واملوظفني  امل�سافرين  حلماية  امل���دين 

ع��ل��ى ح���د ����س���واء م���ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

يتما�سى  مبا  امل�ستمرة  امل�ستجد  كورونا 

م�����ع م����ع����اي����ري ال�������س���ح���ة وال�������س���ام���ة 

والدولية. الوطنية  ال�سارمة 

اإىل ذلك، جددت املجموعة يف بيانها 

ت�سيري  امل��ط��ار  ا�ستئناف  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

اأم�����س  اأول  م��ن��ذ  ال���دول���ي���ة  ال����رح����ات 

الثاثاء.

اإن ���س��رك��ات ف���اي ج����وردان  وق���ال���ت 

واالأردنية للطريان واخلطوط الرتكية 

وف����اي دب���ي ا���س��ت��اأن��ف��ت ع��م��ل��ي��ات��ه��ا مع 

اإ�سطنبول  من  امل�سافرين  لنقل  املطار 

من  حني  يف  املا�سيني،  اليومني  خ��ال 

امل��ق��رر و���س��ول رح��ل��ت��ني ج��دي��دت��ني من 

اإ�سطنبول ودبي اليوم.

على  االط���اع  اإىل  املجموعة  ودع���ت 

اأحدث اإجراءات ال�سفر من واإىل االأردن، 

ال��دول،  لت�سنيفات  املحدثة  والقائمة 

ع��ر زي���ارة امل��وق��ع االإل���ك���رتوين ل���وزارة 

.Visit Jordan ال�سحة وموقع

وامل�ستجدات  االأخبار  اآخ��ر  اأن  وبينت 

واالإع������ان������ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ذا ال�������س���اأن 

علياء  امللكة  مطار  موقع  على  �ستتوفر 

التوا�سل  وقنوات  االإل��ك��رتوين  ال��دويل 

اإىل  باالإ�سافة  به،  اخلا�سة  االجتماعي 

االت�سال  املطار عر  ا�ستعامات  مركز 

.2777-500-06 بالرقم: 

االنباط-عمان

اأو���س��ح اأم��ني ع��ام دائ��رة االف��ت��اء العام، 

الدكتور اأحمد احل�سنات، ام�س اخلمي�س، 

ال����ف����ئ����ات ال����ت����ي ت�������س���ق���ط ع���ن���ه���ا ����س���اة 

وح��ف��اظ��اً  ع��ن��ه��م،  لل�سرر  دف��ع��اً  اجل��م��ع��ة، 

انت�سار  ظ��ّل  يف  وح��ي��ات��ه��م  �سحتهم  ع��ل��ى 

ال�سريعة  ملقا�سد  وحتقيقا  كورونا،  وب��اء 

اال�سامية.

واأك��������د ال����دك����ت����ور احل���������س����ن����ات، ام�������س 

عن  ت�سقط  اجلمعة  �ساة  اأن  اخلمي�س، 

ع�سر  اأرب��ع��ة  يبلغوا  مل  ال��ذي��ن  ال�سبيان 

عاماً ومل يبلغوا احللم لقول النبي �سلى 

ٍث  ��ااَ ثاَ ��ْن  عاَ لاَُم  اْلقاَ )ُرِف��عاَ  و�سلم:  عليه  اهلل 

 ،
اَ
اأ ���ْراَ ياَ تَّى  حاَ اَ��ْج��ُن��وِن  امْل ��الاَ  قاَ ْو 

اَ
اأ امْلُْبتاَلاَى  ��ِن  عاَ

��ِن  عاَ واَ ��ْع��ِق��لاَ  ياَ ْو 
اَ
اأ ��ْب��ُل��غاَ  ياَ ��ى  ��تَّ حاَ ِبيِّ  ال�سَّ ���ِن  عاَ واَ

.) ياَ�ْستاَْيِقظاَ تَّى  النَّاِئِم حاَ

على  اأن��ه ال جتب �ساة اجلمعة  وبني 

لقول  بح�سورها،  ُي��ط��ال��ن  وال  ال��ن�����س��اء، 

����ُب  ِ ال��ن��ب��ي ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م: )جتاَ

ْو 
اَ
اأ ًة، 

اَ
اأ اْم�����راَ الَّ  اإِ ُم�����ْس��ِل��ٍم  ُك���لِّ  ��لاَ��ى  ��ُة عاَ ��ُم��عاَ اجْلُ

ُلوًكا( . ْ ْو ماَ
اَ
ا، اأ ِبيًّ �ساَ

اأ�سحاب  ع��ن  اجلمعة  ���س��اة  وت�سقط 

االأم���را����س امل��زم��ن��ة ال��ذي��ن ُي��خ�����س��ى على 

من  وخا�سة  املر�س،  اأ�سابهم  اإن  حياتهم 

يعاين من اأمرا�س القلب اأو ال�سرطان اأو 

والتنف�سية،  الرئوية  االأمرا�س  اأو  الكلى، 

اأو مر�س ال�سكري اأو ال�سغط، اأو ال�سمنة 

لل�سرر  عر�سة  االأك���ر  الأن��ه��م  امل��ف��رط��ة؛ 

م����ن وب�����اء ك����ورون����ا ب��ح�����س��ب ال���درا����س���ات 

الطبية  اجل��ه��ات  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  العلمية 

ال�ساأن. العاملية املخت�سة بهذا 

الفئات  اأن ه���وؤالء  ال��ع��ام  واأك���د االأم���ني 

م�����ع�����ذورون يف ع�����دم ح�������س���وره���م ���س��اة 

اجل��م��ع��ة، الأن يف ح�����س��وره��م يف ظ��ل ه��ذا 

و�سحتهم،  ح��ي��ات��ه��م  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ال���وب���اء 

ْي��ِدي��ُك��ْم 
اَ
ِب��اأ ُت��ْل��ُق��وا  الاَ  وق��د ق��ال ت��ع��اىل: }واَ

ُي��ِح��بُّ   
اَ َّ
اهلل اإِنَّ  ���ُن���وا  ْح�������سِ

اَ
اأ واَ ��ِة  ��ْه��ُل��كاَ ال��تَّ اإِىلاَ 

.  } امْلُْح�ِسِننياَ

على  اجلمعة  جت��ب  ال  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

كل من بلغ �سناً ُيخ�سى عليه عند اإ�سابته 

باملر�س من م�ساعفات خطرية قد توؤدي 

اإىل الوفاة.

عمله  ك��ان  م��ن  اأن  احل�سنات  اأك���د  كما 

ي��ق��ت�����س��ي ال���ع���ن���اي���ة ب���امل���ر����س���ى وال���ق���ي���ام 

ب��رع��اي��ت��ه��م ف���اإن���ه م���ع���ذور ب��رتك��ه ���س��اة 

اجل����م����ع����ة، وق����ي����ام����ه ب���ح���ف���ظ ال���ن���ف�������س 

االإن�����س��ان��ي��ة م���ق���دم ع��ل��ى ح�����س��ور ���س��اة 

اجلمعة.

اإىل االلتزام باالإجراءات  ودعا امل�سلني 

ال���وق���ائ���ي���ة ال����ت����ي مت���ن���ع ن�������س���ر ال����ع����دوى 

بالتباعد  واالل��ت��زام  لاآخرين  وانتقالها 

�سجادة  واح�����س��ار  بينهم،  فيما  اجل�سدي 

والتقبيل  امل�سافحة  وع��دم  خا�سة  �ساة 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  لقول  امل�سلني  بني 

والأن يف  ����س���رار(؛  وال  ���س��رر  و���س��ل��م: )ال 

الب�سرية  للنف�س  اإح��ي��اء  االإج���راءات  ه��ذه 

االإ���س��ام بحفظها وع��ده��ا من  اأم��ر  ال��ت��ي 

ال�سرورات اخلم�س.

ال��ت��ب��اع��د  ول��ف��ت احل�����س��ن��ات اإىل ج����واز 

و�ساة  اجل��م��ع��ة،  ���س��اة  يف  امل�سلني  ب��ني 

واأن  ال��ع��ل��م��اء،  ب��ات��ف��اق  �سحيحة  امل�سلني 

ال�سنة  م��ن  ال�ساة  يف  ال�سفوف  ت��را���س 

ال�ساة،  واج��ب��ات  اأو  ���س��روط  م��ن  ولي�س 

ول���ه���ذا ي��ن��ب��غ��ي يف ظ���ل ه���ذا ال���وب���اء ت��رك 

ل�سمان  امل�سلني  بني  كافية  اأم��ان  م�سافة 

عدم انت�سار املر�س.

و�سدد على عدم ح�سور �ساة اجلماعة 

ملن اأ�سيب مبر�س معٍد اأو ا�ستبه باإ�سابته 

ل��اآخ��ري��ن من  امل��ر���س  ب��ه؛ حتى ال ينقل 

ياأخذ  اأن  عليه  ويجب  ُمالطتهم،  خال 

باالحتياطات ال�سحية الازمة، كاحلجر 

��ح��ي، وي��ح��رم ع��ل��ي��ه اإخ���ف���اء اإ���س��اب��ت��ه  ال�����سّ

باملر�س حتى ال يوؤذي االآخرين.

االنباط-عمان

للبحوث  الوطني  املركز  ع��ام  مدير  اك��د 

ال����زراع����ي����ة ال����دك����ت����ور ن������زار ح������داد خ���ال 

الها�سمي  للمركز  امل��راف��ق  وال��وف��د  زي��ارت��ه 

امل��ل��ك��ي ال��ت��وث��ي��ق ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت�����س��ارك��ي��ة 

ب���ني امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وم����د ج�����س��ور 

وامل�ساندة  ال��دع��م  اأوا���س��ر  وتعزيز  التعاون 

واإ�سناد  والنفقات  وال��وق��ت  اجلهد  وتقليل 

امل��ه��ام ال��وظ��ي��ف��ي��ة الأ���س��ح��اب االخ��ت�����س��ا���س 

ف��ي��م��ا  ال���وط���ن���ي  االإرث  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 

ي��خ�����س ذاك����رة ال��وط��ن واالأم�����ة م��ن خ��ال 

ت����زوي����د م����رك����ز ال���ت���وث���ي���ق ب���ال���ع���دي���د م��ن 

والتاريخية من اجلريدة  القدمية  االأعداد 

الر�سمية والتي تعود  لفرتة ما بعد تاأ�سي�س 

 ،  2007  _ ١٩٤١ االأردنية منذ عام  الدولة 

من  اإلكرتونية  بن�سخة  لتزويدهم  اإ�سافة 

حتاكي  والتي  التاريخية  الزراعية  ال�سور 

ال��ن��ه�����س��ة ال��زراع��ي��ة م��ن��ذ  ب��داي��ة ت��اأ���س��ي�����س 

اأخ��رى  اأن�سطة  تنفيذ  على  ع��اوة  اململكة، 

الزراعية  البحوث  عمل  جم��ال  يف  متعلقة 

امللكي.  والتوثيق 

التوثيق  مركز  ع��ام  مدير  ق��دم  وب���دوره 

مهند  ال��دك��ت��ور  ال��ه��ا���س��م��ي  االأردين  امل��ل��ك��ي 

م��ب��ي�����س��ني ن��ب��ذه ع���ن م��ه��ام وروؤي������ة امل��رك��ز 

والذي يعمل على ترميم ومعاجلة وتوثيق 

وت�������س���وي���ر وح���ف���ظ ك���ل م���ا ي��خ�����س ذاك����رة 

واملخطوطات  الوثائق  من  واالأم��ة  الوطن 

ب����اأن����واع����ه����ا وال���������س����ور واالأف����������ام امل���رئ���ي���ة 

البيت  ال  عن  ميكن  ما  وجميع  وامل�سموعة 

على  لت�سهيل  وذل���ك  الها�سمية  وال��ع��ائ��ل��ة 

ليحت�سن  املعرفة  يف  والراغبني  الباحثني 

الوثائقي  االإرث  م��ن  مي��ك��ن  م��ا  ك��ل  امل��رك��ز 

الها�سمي. االأردين 

او�سح    الرتميم   ق�سم  يف  جولة  وخ��ال 

الوثيقة  بها  متر  التي  امل��راح��ل  مبي�سني   

اليدوي  الرتميم  حيث  م��ن  املخطوطة  او 

احل�����راري  وال���ت���دع���ي���م  االآيل   وال���رتم���ي���م 

للمخطوطات والوثائق ا�سافة اىل التجليد 

االلكرتونية.وحتويل  واالر�سفة  والت�سوير 

افام املايكروفيلم اىل �سور رقمية .

ال��ت��ع��اون  ا���س��ت��م��رار ه����ذا    م�����س��رياً اىل 

���س��م��ن خ��ط��ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت�����س��م��ل حت��وي��ل 

اف���������ام امل����ي����اي����ك����روف����ي����ل����م  امل�������وج�������ودة يف 

م��ك��ت��ب��ة م��رك��ز ال��ب��ح��وث اىل ���س��ور رق��م��ي��ة 

وامل��وارد  املكتبة  ك��ادر  تزويد  اىل  باال�سافة 

االر�سفة  على  ال���ازم  بالتدريب  الب�سرية 

االلكرتونية.

االنباط-عمان

����س���ك���ر رج������ل االع�����م�����ال االق���ت�������س���ادي 

بع�س  امل�سلماين  اجم��د  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب 

ودعمهم  الوطني  موقفهم  على  البنوك 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات وامل���ن�������س���اآت االأق���ت�������س���ادي���ة 

والنقدية  التمويلية  االإج��راءات  وت�سهيل 

لهذه ال�سركات خال جائحة كورونا .

البنوك  ه��ذه  ب��اأن  امل�سلماين  بني  حيث 

اأنها  اإال  معها  امل�سبق  التعامل  ع��دم  رغ��م 

الوطني  االأقت�ساد  خدمة  عن  تتوانى  مل 

وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  وخ��دم��ة 

واالأقرتا�سية  النقدية  وتقدمي اخلدمات 

���س��روط  اأي  ف��ر���س  اأو  ت��ع��ق��ي��د  دون  ل��ه��م 

تعجيزية طوال فرتة اجلائحه. 

م��ع��ت��راً ب����اأن ه����ذه االإج��������راءات م��ث��ال 

ح��ق��ي��ق��ي ل���وق���وف ال���ب���ن���وك وامل��وؤ���س�����س��ات 

واالأقت�ساد  الوطن  جانب  اإىل  التمويلية 

امل��ح��ل��ي يف وق����ت االأزم�������ات وه����ي ر���س��ال��ه 

املاليه الوطنية.  املوؤ�س�سات  �ساميه لهذه 

بنك  امل�سلماين  اأنتقد   الذي  الوقت  يف 

اال�سكان ب�سبب تخليه عن عمائه خال 

اأي  تقدمي  عن  واإمتناعه  اجلائحه  ف��رتة 

القيود  من  املزيد  وفر�س  لهم  ت�سهيات 

ع��ل��ى االإج������راءات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة وال��ق��رو���س 

اأن��ن��ا مل نلم�س   : خ���ال اجل��ائ��ح��ه ق��ائ��ًا 

االإ���س��ك��ان  ب��ن��ك  اإدارة  ق��ب��ل  ت��ع��اون م��ن  اأي 

يف ف���رتة اجل��ائ��ح��ه رغ���م م����رور ع�����س��رون 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  معهم  تعاملنا  ع��ل��ى  ع���ام 

ال�سيء  والتعامل  املقدمة  اخل��دم��ة  �سوء 

حتى  �سعوبة  ف��ي��ه  جن��د  ال���ذي  احل��د  اإىل 

ب��االت�����س��ال ب��ه��م وع����دم ال����رد ال���دائ���م من 

قبلهم.

االإ�سكان  بنك  اإدارة  امل�سلماين  ونا�سد 

احل���ال���ي���ة اإع���������ادة ال���ن���ظ���ر ب��ال�����س��ي��ا���س��ات 

حفاظاً  املقدمة  اخلدمه  وج��ودة  النقدية 

اأك��ر  ك��اأح��د  ع��ل��ى ع��م��ائ��ه وع��ل��ى مكانته 

املوؤ�س�سات التمويلية والبنكيه يف االأردن 

لبنك  ال�����س��اب��ق��ه  االإدارة  ب����اأن  م���وؤك���داً 

االإ�سكان كانت على قدر اأكر من اخلرة 

وو�سع  ال��ع��م��اء  م��ع  بالتعامل  وال��ك��ف��اءه 

التي تخدم م�سلحة  ال�سيا�سات واخلطط 

االأم��ر  ال�����س��واء  ح��د  على  والعميل  البنك 

الذي يجب معه على اإدارة البنك اجلديدة 

احلفاظ على اأرث وجناح االإداره ال�سابقه 

التي  ال��ق��رارات  اإت��خ��اذ  التخبط يف  وع��دم 

راأ�سها  وعلى  طرف  اأي  م�سلحة  تخدم  ال 

م�سلحة الوطن االإقت�سادية .

االنباط-عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة 

ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  ال��ل��واء 

ال�سفري  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  اخلمي�س، 

بن  نا�سر  بن  �سعود  ال�سيخ  عّمان  يف  القطري 

جا�سم اآل ثاين.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�سفري، 

عّمان،  يف  القطري  الع�سكري  امللحق  بح�سور 

اأوجه التعاون والتن�سيق و�سبل تعزيز عاقات 

القوات  م�سلحة  يخدم  مب��ا  الثنائي  التعاون 

ال�سقيقني. البلدين  امل�سلحة يف 

االنباط-عمان

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

ل�����س��ت  م��در���س��ي��ا  م��ق��ع��دا   250 ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

مدار�س حكومية يف لواء ماركا، بترع من 

العون. جمعية 

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت 

جهودها  �سمن  ي��اأت��ي  ذل���ك  اإن  اخل��م��ي�����س، 

ورف��د  التعليمي  ال��ق��ط��اع  دع��م  امل��ب��ذول��ة يف 

وزارة  م��ع  بالتن�سيق  احل��ك��وم��ي��ة  امل��دار���س 

اأطلقت  انها  مو�سحة  والتعليم،  الرتبية 

ال����ع����دي����د م����ن امل���������س����روع����ات ال����ت����ي ت��ع��ن��ى 

م�ستوى  ورف���ع  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ب��دع��م 

بع�س  تاأهيل  اإع��ادة  عر  املدار�س  جاهزية 

اأجهزة  من  احتياجاتها  تاأمني  او  مرافقها 

احلا�سوب وغريها بالتن�سيق مع �سبكة من 

املترعني.

اطلقت،  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  اىل  ال��ب��ي��ان  وا���س��ار 

بتهمنا”ملواجهة  “�سحتكم  مبادرة  اخريا، 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وال����ع����ودة اىل امل���دار����س، 

اىل  منها  االأوىل  املرحلة  خ��ال  والهادفة 

١5000 طرد �سحي يتكون كل منها  توزيع 

ومن�سور  اأي���دي  ومعقم  كمامات  اأرب���ع  م��ن 

ت����وع����وي، وت�����س��ت��ه��دف احل���م���ل���ة امل��ع��ل��م��ني 

امل��دار���س احل��ك��وم��ي��ة، وتنفذ  وال��ط��اب يف 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ن�����س��ة ن�����وى واجل��م��ع��ي��ة 

الرتبية  ووزارة  ال�سحية  للتوعية  امللكية 

والتعليم.

اللوزي  اأحمد  ان مدر�سة  الهيئة  وقالت 

اأهم  اأحد  متثل  اجلبيهة  للبنني/  الثانوية 

ق�����س�����س ال��ن��ج��اح يف ه���ذا امل���ج���ال ح��ي��ث مت 

تاأهيل متر احلا�سوب اخلا�س باملدر�سة، 

ت��زوي��د  اىل  ا���س��اف��ة  ح��ا���س��وب��ا،  ع�سر  ب�ستة 

و�سا�سة  وط��اب��ع��ة  �سوئي  بكا�سف  امل��در���س��ة 

املختر،  م�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ع��ر���س 

ا�سافة اىل مقاعد درا�سية وطرود �سحية.

االنباط-عمان

الهيئة  ب��ا���س��م  االإع���ام���ي  ال��ن��اط��ق  اأك���د   

ما  اأن  املومني،  جهاد  لانتخاب،  امل�ستقلة 

ورد من عنوان لتقرير “را�سد” على اأحد 

املواقع االإلكرتونية باأن “نوابا يتدخلون يف 

باإجماع  هو عنوان غري دقيق  االنتخابات” 

ال��ه��ي��ئ��ة وحت���ال���ف را����س���د ب��ع��د ال��ت��وا���س��ل 

. بينهما

اأن  اىل  اخلمي�س،  ام�س  املومني،  واأ���س��ار 

العدالة  بيان را���س��د حت��دث ع��ن  م��ا ورد يف 

االن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن خ����ال ���س��ل��وك ع����دد من 

ال���ن���واب ع���ر ���س��ف��ح��ات��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل 

االج���ت���م���اع���ي وه�����ذا م���ا جت���د ال��ه��ي��ئ��ة اأن���ه 

بحاجة اإىل متابعة، ولكنه ال يعني اأن نوابا 

اإجراءاتها  اأو  االنتخابية  بالعملية  تدخلوا 

به  ت�سمح  ال  م��ا  وه���ذا  بعيد  اأو  ق��ري��ب  م��ن 

لانتخاب. امل�ستقلة  الهيئة 

االنباط -عمان

حذر  دكتور االنف واحلنجرة  يف وزارة 

ال��ق��ادم  ان  م��ن  م���روان احل��امل��ة  ال�سحة 

م��ي��ف ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��اي��رو���س ك��ورون��ا 

معترا  ان فايرو�س كورونا دخل   بتاريخ 

االوىل  للموجة  امتداد  وهو    2020/٩/١

املوجة  تدخل  ان  ومتوقعا  الثانية  ولي�س 

وانها  وال�ستاء   الثانية يف ف�سل اخلريف 

دخلت يف ا�سوء نوع من انواعها

وقال احلاملة عر من�سور على الفي�س 

بوك ان القادم اخطر كوننا ن�ساهد �سبان 

واخلم�سني  واالربعني  الثاثني  يف  بعمر 

م���ن ال��ع��م��ر ت��ذه��ب ���س��ح��ي��ة ه���ذا امل��ر���س  

امرا�س  لديهم  توجد  وال  مدخنني  غري 

اال�سابة  قبل  م��ت��ازة  و�سحتهم  مزمنه 

اجهزة  على  ا�سبحو  وانهم  بالفايرو�س  

غ�سيل  ع��م��ل  ومت  اال���س��ط��ن��اع��ي  التنف�س 

كلى لهم وانزميات الكبد مرتفعة لديهم 

م���ا ي��ع��ن��ي ف�����س��ل رئ�����وي وك���ل���وي وف�����س��ل 

بالكبد .

اول يوم من دخول  انه من  وا�سار اىل 

الفايرو�س لاردن مل يكف عن ا�ستخدام 

الكمامة طول اليوم وانه مل ي�سافح احد 

االختاط  بتخفيف  وق��ام  االط��اق  على 

نف�سه من  ح��رم  ان��ه  امل��واط��ن��ني حتى  م��ع 

ب��اع��ادت��ه��م اىل  ق���ام  وان���ه  وال���دي���ه  تقبيل 

ي�سيبهم  ان  م��ن  خوفا  بالكرك  منزلهم 

اي مكروه من هذا الفايرو�س .

وق�����ال احل���امل���ة ل��ل��م�����س��ك��ك��ني ب���وج���ود 

امل��ر���س و” ج��م��اع��ة ن��ظ��ري��ة ال��ك��ورون��ا “  

حمزة  م�ست�سفى  مب��راج��ع��ة   ي��ق��وم��وا  ان 

والنظر اىل املر�سى ومعناتهم .

وختم احلاملة بالقول امتنى ال�سامة 

ل��ل��ج��م��ي��ع واحل������ذر احل�����ذر م���ن اجل��م��ي��ع 

اب�����وك وام���ك  اذا م�����س م�����س��ان��ك م�����س��ان 

وزوجتك  وبنتك  وابنك  واخ��وك  واختك 

كامل وجمتمعك 
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االنباط-عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  من  بايعاز 

اأج��������رى رئ���ي�������س ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ي��و���س��ف 

املمثل  الفنان  مع  هاتفي  اإت�سااًل  العي�سوي، 

و�سعه  على  خاللها  واط��م��اأن  ختوم،  حممد 

ال�سحي واملادي، لي�سار بعد ذلك اإىل اتخاذ 

كافة  وتقدمي  ورعايته،  لعالجه  الرتتيبات 

الفنية  وقيمته  يليق  مب��ا  امل��ط��ل��وب،  ال��دع��م 

ويل  و�سمو  جاللته  حتيات  العي�سوي  ونقل 

العهد للفنان االردين واحلر�س امللكي لدعم 

الفن االردين كقيمة را�سخة يف االردن.

وكان برنامج “و�سط البلد” مع الدكتور 

راديو  اأثري  على  يذاع  وال��ذي  البدري،  هاين 

قد اجرى مقابلة هاتفية مع الفنان  “فن”، 
لالأطماأناً  اجلاري،  االأ�سبوع  “ختوم” مطلع 
على  وه��و  احتياجاته،  على  وال��وق��وف  عليه 

اأن ف��ق��د م�����س��در دخله  ���س��ري��ر ال�����س��ف��اء، ب��ع��د 

الوحيد وهو العمل يف “الفن”.

مقابلته  خالل  ختوم”  الفنان”  وحتدث 

دخله،  انقطاع  عن  “البدري”،  الزميل  مع 

ب��ع��د ت��وق��ف��ه ع���ن ال��ت��م��ث��ي��ل؛ ب�����س��ب��ب االأزم����ة 

ال�سحية الذي يعاين منها، وبقائه يف اغلب 

االأحيان على جهاز التنف�س. 

اأي  من  ات�سال  يتلقى  مل  اإنه  ختوم  وقال 

عنه  ال�سوؤال  واقت�سر  احلكومة،  يف  م�سوؤول 

املجايل،  الفني حممد  املنتج  زميله  من قبل 

والذي رافقه طوال رحلة عالجه. 

وخ�����الل امل��ق��اب��ل��ة ط���ال���ب ال���ف���ن���ان خ��ت��وم 

ب��االإف��راج ع��ن اأح���د اأع��م��ال��ه االإذاع��ي��ة املقدم 

مل��وؤ���س�����س��ة االإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون م��ن��ذ ح��وايل 

املوافقة  امل�سرتيات  جلنة  تقر  واأن  ع��ام��ن، 

ع��ن��وان  ي��ح��م��ل  ال����ذي  م�سل�سله  ���س��راء  ع��ل��ى 

ا�ستوفاء  م��ن  ليتمكن  االنبياء”  “ق�س�س 
اجره، ل�سرف به على عالجه واأ�سرته. 

ووع������د خ�����الل امل���ق���اب���ل���ة وزي������ر االإع������الم 

ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة اأجم���د 

موؤ�س�سة  ع���ام  مل��دي��ر  ب��ال��ت��ح��دث  ال��ع�����س��اي��ل��ة، 

اج���راءات  ال�ستكمال  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  االإذاع����ة 

���س��راء ال��ع��م��ل، حل�����س��ل ال��ف��ن��ان ع��ل��ى اج���ره، 

االأردنين  الفنانين  وكافة  ختوم  اأن  موؤكداً 

اأعماٍل  اأردنية كبرية وقدموا لالأردن  قامات 

للمملكة  احل�سارية  ال�سورة  عك�ست  فنية، 

�سفراء  وكانوا خري  العربية،  الدول  كافة  يف 

لالأردن.

وك������ان رئ���ي�������س ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ي��و���س��ف 

ال��ع��ي�����س��وي ق���د اك���د يف ات�����س��ال م���ع ال��زم��ي��ل 

ال���دك���ت���ور ه����اين ال���ب���دري ال��ت��ق��دي��ر ال��ب��ال��غ 

جلهوده يف ابراز ق�سايا بهذه االهمية الفتاً 

ي�سعان  العهد  ويل  و�سمو  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ان 

خمتلف  يف  ودع��م��ه  االردين  ال��ف��ن��ان  ق�سايا 

الظروف كاولوية دائماً.

االأنباط - جواد اخل�رضي

انت�سر اأم�س مقطع فيديو ل�سائق �ساحنة 

تفرع مدخل مدينة  على   ) وج���رارة  را���س   (

ال��ع��ق��ب��ة وال��ط��ري��ق اخل��ل��ف��ي مب��ن��ط��ق��ة وادي 

ال��ي��ت��م ق���ام ال�����س��ائ��ق ب��ال��ق��ي��ادة غ��ري امل�����س��وؤول��ة 

وحياة  حياته  تعر�س  التي  على  ت��دل  وال��ت��ي 

االآخرين للخطر ال�سديد .

ح�سولها  وح����ال  ق��ام��ت   “ االأن���ب���اط   “

من  ع��دد  مع  باالت�سال  فيديو  مقاطع  على 

اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وم��ن��ه��ا ال��ن��اط��ق االإع��الم��ي 

مت  م��ا  ملعرفة  الوطني  ال��ع��ام  االأم���ن  ملديرية 

والقاء  ال�ساحنة  �سبط  ح��ول  اإج����راءات  م��ن 

�سورته  وال��ذي ظهرت  ال�سائق  على  القب�س 

اأننا  اإال  وا�ستهتار  بتهور  ال�ساحنة  يقود  وهو 

مل تتلقى اية ردود.

مديرية  م��ن  رد  بانتظار   “ االأن��ب��اط   “
االأمن العام

االنباط-عمان

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون   قال وزير 

اإن احلكومة قامت  املعايطة  املهند�س مو�سى 

بناء على اأمر الدفاع وتو�سيات جلنة االأوبئة 

وعددها  املهنية  النقابات  انتخابات  بتاأجيل 

انتخاباتها  امل��ق��رر عقد  ك��ان م��ن  )7( وال��ت��ي 

بن �سهر اآذار و�سهر ايار من هذا العام.

وا�ساف املعايطة خالل املوؤمتر ال�سحفي 

ال���وزراء  ال���ذي عقد يف دار رئ��ا���س��ة  امل�����س��رتك 

التاأجيل  هذا  من  الق�سد  اإن  اخلمي�س  ام�س 

املواطنن واحلفاظ  هو احلفاظ على �سحة 

على اإمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة 

وقامت  معن  ب��روت��وك��ول  يف  النقابات  لهذه 

احلكومة يف بحث هذه الق�سية بتوجيه من 

رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

وبن انه مت عقد اجتماعات مع جمال�س 

الق�سية  ه����ذه  يف  ال��ت��ب��اح��ث  ومت  ال��ن��ق��اب��ات 

وخ�سو�سا عقد االنتخابات عن ُبعد موؤكدا اأن 

جميع القوانن واالأنظمة للنقابات ال ت�سمح 

بذلك حيث انه يجب احل�سور مبا�سرة �سواء 

اجتماعات الهيئة العامة اأو االنتخابات.

النقابية  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  املعايطة  واأك���د 

االنتخابات  م��ن  االنتهاء  بعد  عقدها  �سيتم 

ال���ن���ي���اب���ي���ة م����ع م�����راع�����اة املُ��������دد ال��ن��ظ��ام��ي��ة 

وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا ك���ل ن��ق��اب��ة من 

�سمن  ���س��ت��ك��ون  االن��ت��خ��اب��ات  واأن  ال��ن��ق��اب��ات، 

امل�ستقلة  الهيئة  خالل  من  معن  بروتوكول 

لالنتخابات.

باأهمية  مقتنعة  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����س���اف 

ه���ذه ال��ن��ق��اب��ات وب�����اأن جت���دد خ��ي��ارات��ه��ا عرب 

ان��ت��خ��اب��ات��ه��ا يف جم��ال�����س ج���دي���دة يف جميع 

اإعالمية وغري  او  فنية  كانت  �سواء  املجاالت 

اأي  ي��وج��د  اأن���ه ال  املعايطة اىل  ول��ف��ت  ذل���ك. 

االنتخابات  تاأجيل  م��ن  للحكومة  م�سلحة 

ال�سنن  ع�سرات  منذ  النقابات  وان  النقابية 

ح�����س��ب  دوري  ب�����س��ك��ل  ان���ت���خ���اب���ات���ه���ا  جت�����ري 

القوانن واالأنظمة اخلا�سة بها ومل تتدخل 

احلكومات يف التاأجيل من قبل عام 1989 .

بن  تن�سيق  �سيكون  اأن���ه  امل��ع��اي��ط��ة  واأك����د 

ال�����س��ح��ة وجل��ن��ة  وزارة  وخ��ا���س��ة  احل��ك��وم��ة 

والنقباء حول  النقابات  االأوبئة مع جمال�س 

كيفية اإجراء االنتخابات النقابية .

النيابية  االنتخابات  اإن  املعايطة  واأو�سح 

املواطن  ي�ستطيع  مهم،  د�ستوري  ا�ستحقاق 

يف  مم��ث��ل��ي��ه  اخ���ت���ي���ار  جت���دي���د  م����ن  االأردين 

الربملان وان التعديالت الد�ستورية االأخرية 

اأكرث  الربملان  غياب  منعت   2011 ع��ام  يف 

ان���ه �سيكون  واأ����س���ار اىل  اأ���س��ه��ر.  اأرب���ع���ة  م���ن 

ه���ن���اك ���س��ن��ادي��ق اق������رتاع خ��ا���س��ة ب��امل��ن��اط��ق 

املواطنن  لتمكن  االنتخابات  ي��وم  املعزولة 

االنتخاب  يف  الد�ستوري  حقهم  ممار�سة  من 

لالنتخابات  امل�ستقلة  الهيئة  ان  اإىل  م�سريا 

هي �ساحبة القرار يف ذلك.

الملك يوعز بعالج الفنان ختوم
 العقبة .. سائق مستهتر  مبادرة ملكية تجاه فنان أردني تناول »وسط البلد« معاناته

يتجاوز القوانين 

المعايطة: تأجيل االنتخابات 
النقابية بناء على توصيات لجنة 

األوبئة وقانون أمر الدفاع

االنباط-عمان

اأك����د وزي����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون االإع����الم 

الدفاع  قانون  اأن  الع�سايلة  ع��ودة  اأجم��د 

ل���ل���غ���اي���ات  اإال  ت�������س���ت���خ���دم  مل  واأوام������������ره 

االإيجابية وال�سرورية التي وجد القانون 

واأدواته من اأجلها، م�سريا اإىل اأن القانون 

للت�سييق  اإجراء  اأي  لتمرير  قناة  يكن  مل 

مرتبطة  غري  الأه��داف  اأو  املواطنن  على 

بحماية الوطن واملواطنن، ومل ي�ستخدم 

ل��ت��ق��ي��ي��د احل���ري���ات  اأو  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ل��غ��اي��ات 

اأو لتعطيل اأوامر ق�سائية. العامة 

واأ�سار الع�سايلة خالل موؤمتر �سحفي 

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ري  م��ع  م�سرتك 

يف  اخلمي�س  ام�����س  وال�سحة  وال��ربمل��ان��ي��ة 

امللكية  االإرادة  اأن  اإىل  ال������وزراء،  رئ��ا���س��ة 

ال�����س��ام��ي��ة ب��ت��ف��ع��ي��ل ق���ان���ون ال����دف����اع رق��م 

وا�سح  وب�سكل  ح�سمت   ،1992 ل�سنة   )13(

يكون  بحيث  القانون،  ا�ستخدام  حمددات 

ن���ط���اق مم���ك���ن، ومب����ا ال مي�س  اأ���س��ي��ق  يف 

ح��ق��وق االأردن����ي����ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وامل��دن��ي��ة، 

العامة  ويحافظ عليها، ويحمي احلريات 

الد�ستور  كفلها  التي  التعبري،  يف  واحل��ق 

اإط�����ار ال���ق���وان���ن ال���ع���ادي���ة ال���ن���اف���ذة،  ويف 

وي�����س��م��ن اح����رتام امل��ل��ك��ي��ات اخل��ا���س��ة من 

ال�سحة  واأموال، ويركز على حماية  عقار 

العامة و�سالمة املجتمع وحمايته.

ب���اأن  اأن احل��ك��وم��ة ح��ر���س��ت  اأك����د  ك��م��ا 

اأوامر الدفاع منح�سرة على توفري  تكون 

للمواطنن،  ال�سحية  والرعاية  احلماية 

االأ�سا�سية،  اخلدمات  ا�ستمرارية  و�سمان 

وت����ع����زي����ز ج����ه����ود احل����م����اي����ة وال����رع����اي����ة 

بن  التكافل  نهج  وجت�سيد  االجتماعية، 

خمتلف فئات املجتمع ومن خالل التكامل 

خا�سة  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  بن  االأدوار  يف 

و�سندوق  االجتماعي،  ال�سمان  موؤ�س�سة 

املعونة الوطنية والبنك املركزي.

يف  املنطلقات  “هذه   : الع�سايلة  وق��ال 

اإىل  قادتنا  الدفاع،  قانون  توظيف  كيفية 

ال�سروري  من  التي  الدفاع،  اأوامر  اإجناز 

اأن تقراأ من زاوية ماذا ا�ستهدفت، وما هو 

االأثر الذي حققته”.

واأ����س���اف :” م��ن��ذ ب���دء ال��ع��م��ل ب��ق��ان��ون 

اآذار املا�سي وحتى اليوم،  17 من  الدفاع يف 

ا�ستجابة  اأ�سهر من بدء   6 اأي خالل قرابة 

احلكومة  اأ���س��درت  ك��ورون��ا،  الأزم���ة  االأردن 

15 اأمر دفاع توزعت من حيث االأهداف، اإذ 

�سدرت �ستة اأوامر دفاع ركزت ب�سكل اأ�سا�سي 

ع��ل��ى احل���م���اي���ة وال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

ع��ل��ى  االل����ت����زام����ات  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  وه���دف���ت 

لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  جت��اه  املواطنن 

االج��ت��م��اع��ي وا���س��ت��ح��داث ب���رام���ج ج��دي��دة 

���س��م��ن ب��رام��ج امل��وؤ���س�����س��ة حل��م��اي��ة امل��ن�����س��اآت 

االقت�سادية وزيادة قدرتها على اال�ستمرار 

حماية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ت��ع��اف��ي��ه��ا،  و���س��رع��ة 

قدر  وم�ساعدتها،  االأردنية  العاملة  القوى 

وتداعيات  اآثار  من  التخفيف  يف  امل�ستطاع، 

اأزمة جائحة كورونا”.

وت���اب���ع : ت�����س��م��ن��ت ه���ذ امل��ج��م��وع��ة من 

اأوام������ر ال����دف����اع ت��رج��م��ة م���ب���داأ ال��ت��ك��اف��ل 

م���ن خ����الل اإن�������س���اء ����س���ن���دوق ه��م��ة وط��ن 

واحل�����س��اب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه )ح�����س��اب اخل��ري 

ال�سحة(. وح�ساب 

كما �سدرت - بح�سب الع�سايلة- اأربعة 

ال�سحية  الوقاية  على  رك��زت  دف��اع  اأوام��ر 

وح��م��اي��ة ���س��ح��ة امل��واط��ن��ن ودع����م ج��ه��ود 

م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف اح��ت��واء 

اجلائحة والتخفيف من تبعاتها ال�سحية 

واالق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، وت��ق��ل��ي��ل 

االأ�سرار الناجمة عنه.

اأمري دفاع  اإ�سدار  اإىل  ونوه الع�سايلة 

االأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ب�سمان  مرتبطن 

ل���ل���م���واط���ن���ن، وخ�����س��و���س��ا ح����ق ال��ت��ع��ّل��م 

وكذلك التقا�سي، من خالل حماية املدد 

امل��دد  م��ن  وغ��ريه��ا  للتقا�سي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اإق���رارات  م��ن  املواطنن  حياة  مت�س  التي 

�سريبية. والتزامات 

ك��م��ا رك�����زت ث���الث���ة اأوام������ر دف�����اع على 

مبادئ احلماية االجتماعية واالقت�سادية 

م��ن خ���الل مت��ك��ن امل��ن�����س��اآت االق��ت�����س��ادي��ة 

تعافيها،  و���س��رع��ة  ا�ستمراريتها  و���س��م��ان 

وح���م���اي���ة ال��ع��م��ال��ة االأردن�����ي�����ة واحل���ف���اظ 

ع��ل��ى وظ��ائ��ف��ه��ا، وم�����س��اع��دة ال��ق��ط��اع��ات 

االق��ت�����س��ادي��ة االأك����رث ت�����س��رراً م��ن خ��الل 

اأبرزها  حزم من االإجراءات امل�ساندة لهم، 

ال�سياحة. قطاع 

وا����س���ت���ع���ر����س وزي�����ر ال����دول����ة ل�������س���وؤون 

املواطنن  اِلأع���داد  االأرق���ام  االإع��الم بع�س 

من  ا�ستفادت  التي  االقت�سادّية  واملن�ساآت 

ب��ل��غ ع���دد االأ���س��ر التي  اإذ  ال���دف���اع،  اأوام����ر 

لدعم  احلكومي  الربنامج  من  ا�ستفادت 

بواقع  اأ�سرة،  األ��ف   265 املياومة  العاملن 

ث����الث دف����ع����ات، ومب��ب��ل��غ اإج����م����ايل و���س��ل 

ح�ساب  م��ن  اأغلبها  دي��ن��ار،  مليون   82 اإىل 

مبوجب  اأن�سئ  ال��ذي  وط��ن  هّمة  �سندوق 

اأمر الدفاع رقم )4(.

واأ������س�����اف: و����س���ل ع�����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

والّتمكن  امل�ساندة  برامج  من  االآن  حتى 

العاّمة  املوؤ�ّس�سة  اأطلقتها  التي  واحلماية 

ل��ل�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي مب���وج���ب اأم�����رّي 

ال��ف   885 ق���راب���ة   )15( و   )9( ال����دف����اع 

اإىل  و���س��ل��ت  اإج��م��ال��ّي��ة  وب��ك��ل��ف��ة  م�ستفيد، 

قرابة 165 مليون دينار.

من  امل�ستفيدة  املن�ساآت  عدد  جتاوز  كما 

برنامج متكن اقت�سادي )1( والذي يتيح 

املرتّتبة  اال�سرتاكات  تخفي�س  للمن�ساآت 

نهاية  ب�سكل موؤقت حتى  للموؤ�س�سة  عليها 

العام 10 اآالف من�ساأة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت�����س��ه��ي��الت امل��ت��ع��ّل��ق��ة 

ب��ت��ق�����س��ي��ط امل���ب���ال���غ امل�����س��ت��ّح��ق��ة ل��ل�����س��م��ان 

اأ�سار  واالأف���راد،  املن�ساآت  على  االجتماعي 

الع�سايلة اإىل اأن عدد اتفاقيات التق�سيط 

امل��ربم��ة ح��ت��ى ال��ي��وم و���س��ل ق��راب��ة 2750 

ات���ف���اق���ّي���ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد االأ�����س����ر ال��ت��ي 

التكميلي  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج  م��ن  ا���س��ت��ف��ادت 

مليون   25 اأ����س���رة مب��ب��ل��غ  األ����ف   50 ق��راب��ة 

دي��ن��ار م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام، بينما ب��ل��غ ع��دد 

االأ�سر التي ا�ستفادت من برنامج املعونات 

املالّية املتكّررة 105 اآالف اأ�سرة، �سرف لها 

حتى نهاية �سهر اآب 70 مليون دينار.

ت��ب��ذل  اأن احل��ك��وم��ة  ال��ع�����س��اي��ل��ة  واأك����د 

ك���ل ج��ه��د مم��ك��ن وب��ح�����س��ب االإم���ك���ان���ي���ات 

واملجتمع،  املواطن  �سحة  حلماية  املتاحة 

الب�سرية  واإمكاناتها  طاقاتها  كل  ر  وُت�سخِّ

�سالمة  على  للحفاظ  واملالية  واملوؤ�س�سية 

لن  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإىل  الفتاً  املواطنن، 

وم�سوؤوليتهم  املواطنن  وعي  دون  تنجح 

�سنوان،  والوقاية  “فالوعي  والتزامهم، 

وك��م��ا اأك���دن���ا دائ���م���ا ب����اأن جن��اح��ن��ا ي��ت��اأت��ى 

جميعا”. بالتزامنا 

اأك��رب  اأن ه��ن��اك م�����س��وؤول��ي��ة  اإىل  وا���س��ار 

بحماية  امل��واط��ن��ن  ع��ل��ى  ال���ي���وم  واأع���ظ���م 

اأن��ف�����س��ه��م واأ����س���ره���م واأح���ب���ائ���ه���م يف ظ��ل 

االقت�سادية،  الن�ساطات  غالبية  ا�ستئناف 

وت���خ���ف���ي���ف اإج�������������راءات احل����ظ����ر وع������ودة 

الرحالت املنتظمة عرب املطارات.

اأ�سار وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم  كما 

التعامل  ا�سرتاتيجية احلكومة يف  اأن  اإىل 

باقية  احلالية  املرحلة  خ��الل  ال��وب��اء  م��ع 

ك���م���ا ه����ي م����ن خ�����الل ع�����زل االأح�����ي�����اء اأو 

ت��زاي��دا  ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اي��ات  اأو  امل��ن��اط��ق 

لعزل  توجه  اأي  نافيا  االإ���س��اب��ات،  ع��دد  يف 

امل���ح���اف���ظ���ات ال���ت���ي مل ت�����س��ه��د اإ����س���اب���ات 

بكورونا.

االإ�ساعات  مع  احلكومة  تعامل  وح��ول 

اإىل  الع�سايلة  اأ���س��ار  املغلوطة،  واالأخ��ب��ار 

تعاملت  االأزم��ة  بداية  ومنذ  احلكومة  اأن 

م�ستجدات  مع  و�سفافية  م�سداقية  بكل 

ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي م��ن خ���الل ن�����س��ر اأرق���ام 

االإ�سابات واالإجراءات اأوال باأول.

من  جمابهتها  تتم  اإ�ساعة  اأي  اأن  واأك��د 

واحلقيقية  ال�سادقة  املعلومة  بث  خ��الل 

االإ���س��اع��ات  اأن  اإىل  م�سريا  م��وارب��ة،  ودون 

ت��رب��ك امل�����س��ه��د ال��ع��ام وت��ث��ري ال��ق��ل��ق ل��دى 

اأحيانا. املواطنن 

وح���ّث وزي���ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع���الم 

اتباع  ب�سرورة  امل�سّلن  امل��وؤمت��ر  نهاية  يف 

ال�سحة  وزارة  و�سعتها  ال��ت��ي  التعليمات 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة االأوق�����اف وال�����س��وؤون 

اإىل  ال��ذه��اب  عند  االإ�سالمية  واملقد�سات 

امل�����س��اج��د الأداء ���س��الة اجل��م��ع��ة ي���وم غ��د، 

م�����س��رياً اإىل ال��ف��ت��وى ال�����س��ادرة ع��ن دائ��رة 

االفتاء العام التي اأكدت اأن �سالة اجلمعة 

ال�����س��ن وم��ن  ت�سقط ع��ن االأط���ف���ال وك��ب��ار 

يخ�سى على نف�سه املر�س.

االبتعاد  باملواطنن  الع�سايلة  واأه���اب 

ع������ن ال����ت����ج����م����ع����ات واإق�������ام�������ة احل����ف����الت 

واالأع���را����س ي���وم غ��د اجل��م��ع��ة وال����ذي لن 

ي�سهد فر�س حظر جتول �سامل يف جميع 

املا�سين،  االأ�سبوعن  بخالف  املحافظات 

اأ���س��ال��ي��ب  ك��ل  ���س��ت��وف��ر  قائال:” احل��ك��وم��ة 

احل���م���اي���ة ل���ل���م���واط���ن���ن، ل���ك���ن امل����واط����ن 

م�������س���وؤول ع����ن ح���م���اي���ة ن��ف�����س��ه واأ����س���رت���ه 

واأهله”.

العضايلة: قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم إال لغايات ضرورية لحماية الوطن والمواطنين

االنباط-عمان

 اأع���ل���ن وزي�����ر ال�����س��ح��ة، ال���دك���ت���ور ���س��ع��د 

جديدة  اإ�سابة  حالة   80 ت�سجيل  عن  جابر، 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، م��ن��ه��ا 79ح���ال���ة حم��ل��ي��ة، 

لريتفع العدد االإجمايل لالإ�سابات منذ بدء 

اجلائحة اإىل2739 اإ�سابة.

وب�����ن ال���دك���ت���ور ج����اب����ر، خ�����الل م���وؤمت���ر 

���س��ح��ف��ي ام�������س اخل��م��ي�����س م���ن دار رئ��ا���س��ة 

اأن احلاالت توزعت على �سائق على  الوزراء، 

حالة   38 املحلية؛  واحل��االت  العمري  ح��دود 

اال�ستق�ساء  يتم  ح��االت  منها  العا�سمة،  يف 

عنها، و19 يف حمافظة البلقاء، و3 حاالت يف 

املفرق،  حمافظ  اأعلن  قد  ك��ان  حيث  املفرق 

عن  اخلمي�س  ام�����س  ع�سر  ال���ع���دوان،  ي��ا���س��ر 

كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات   3 ت�سجيل 

امل�����س��ت��ج��د يف خم���ي���م ال����زع����رتي ل��الج��ئ��ن 

اث��ن��ت��ن من  اإن  ال���ع���دوان  ال�����س��وري��ن وق����ال 

االإ����س���اب���ات ت����ع����ودان مل���واط���ن���ن ي��ع��م��الن يف 

املخيم واحلالة الثالثة تعود ل�سيدة �سورية.

واأ������س�����اف ال�����ع�����دوان اأن������ه ���س��ي��ج��ري ن��ق��ل 

امليت  البحر  يف  احلجر  منطقة  اإىل  امل�سابة 

بتطبيق  الوبائي  التق�سي  ف��رق  ب��داأت  فيما 

عدد  يناهز  ال��ذي  باملخيم  خ��ا���س  ب��رت��وك��ول 

80 األف ن�سمة. �سكانه نحو 

 و7 ح��االت يف اإرب��د و3 ح��االت يف الزرقاء 

ع�ساف  حجازي  الزرقاء  حمافظ  قال  حيث 

املنطقة  اإىل  ت��وج��ه��ت  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  ان 

�سقق،  �سبع  م��ن  مكونة  بناية  بعزل  وق��ام��ت 

فيما قامت فرق التق�سي الوبائي ب�سحب 25 

زالت  وم��ا  وامل��ج��اوري��ن  املخالطن  من  عينة 

العينات. توا�سل �سحب 

و9 حاالت يف الكرك حيث من جهته اأعلن 

حمافظ الكرك الدكتور بالل الن�سور، ام�س 

اخلمي�س، عن عزل بناية مكونة من 10 �سقق 

يف بلدة املن�سية الواقعة و�سط املحافظة، بعد 

ظهور اإ�سابات بفريو�س كورونا.

واأو�سح ، اأن فرق التق�سي الوبائي �سحبت 

1200 عينة ملخالطن، م�سريا ال ان نتائجها 

ت�سديد  �سيتم  اأنه  اإىل  ولفت  اليوم.  �ستظهر 

وتطبيق  واالإداري������ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج������راءات 

اأوامر الدفاع على املخالفن و�سوال اإىل منع 

الفريو�س. انت�سار 

االإ�سابات  اأن  اإىل  جابر  الدكتور  واأ�سار   .

اإىل  و�سلت  اآب   7 اجلمعة  ي��وم  منذ  املحلية 

1202م���ن���ه���ا، ف��ي��م��ا ���س��ج��ل��ت 62 ح��ال��ة ���س��ف��اء، 

و�سجلت حالة  680 حالة  العالج  وبقي حتت 

اأن  ال��وزي��ر  واأو���س��ح  ثالثينية.  ل�سيدة  وف��اة 

فرق اال�ستق�ساء اأجرت اليوم 15784 فح�سا، 

االإجمالية منذ بدء  الفحو�سات  لي�سل عدد 

اجلائحة اإىل 941018.

م�ساعفة  ع���دم  اأن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  وب���ن 

االأعداد امل�سابة تدل على جناعة االإجراءات 

احل��ك��وم��ي��ة. وث��م��ن ج��اب��ر اجل��ه��ود اجل��ب��ارة 

الطبية،  وامل��خ��ت��ربات  ال��ف��رق  بها  تقوم  التي 

خ��ا���س��ة اأث���ن���اء م��وج��ة احل����ر ال��ت��ي مت���ر بها 

االإج���راءات  اأن  ال�سحة  وزي��ر  واأك���د  اململكة. 

اإىل  اأدى  مم���ا  ����س���دي���دة،  اإج��������راءات  امل��ت��ب��ع��ة 

ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى احل����االت وث��ب��ات��ه��ا، م�سريا 

امل��ن��اع��ة  ���س��ي��ا���س��ة  ي��ط��ب��ق  ل���ن  االأردن  اأن  اإىل 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم����ا ي�����س��م��ى م��ن��اع��ة ال��ق��ط��ي��ع. 

البعد  اإىل  امل��واط��ن��ن  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر  ودع���ا 

ع���ن ال��ت��ج��م��ع��ات وامل��ن��ا���س��ب��ات واالح���ت���ف���االت 

بتطبيق  واالل��ت��زام  التعليمات  تخالف  التي 

التباعد اجل�سدي وارتداء الكمامات.

الت�سجيل  ان  ال�����س��ح��ة  وزارة  اك���دت  ك��م��ا 

ال�سوتي واملن�سورات املتداولة حول حتري�س 

االأه�������ايل ب���ع���دم اخ�����ذ امل���ط���اع���ي���م الب��ن��ائ��ه��م 

ال�سحية  للموؤ�س�سات  اال�ساءة  الطلبة، هدفه 

م��ع��ل��وم��ات  اىل  ي�����س��ت��ن��د  وال  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

�سحيحة وتفا�سيل موثوقة وحمددة.

وا���س��اف��ت ، ان ل��ق��اح ف��ريو���س ك��ورون��ا مل 

لن  ت��وف��ره  ح��ال  ويف  االأردن،  يف  بعد  يتوفر 

يتم تطعيم طلبة املدار�س واإمنا لكبار ال�سّن، 

و�سعيفي املناعة، ومقدمي الرعاية الطبية.

وب��ي��ن��ت ال�����وزارة يف ت�����س��ري��ح��ات ���س��اب��ق��ة ان 

امل��ط��اع��ي��م ال��ت��ي ت��ع��ط��ى ل��ط��ل��ب��ة امل���دار����س هي 

مطاعيم موثوقة ومعتمدة منذ �سنوات �سمن 

ال�سف  يف  للطلبة  الوطني  التطعيم  الربنامج 

���س��ل��ل االط��ف��ال(  ال��دف��ت��ريي��ا،  االول )ال���ك���زاز، 

ولل�سف العا�سر مطعوم )الكزار، الدفترييا(.

وفاة جديدة و٧٩ إصابة»كورونا« و62 حالة شفاء

جابر٠٠ لن نطبق »مناعة القطيع«



االقت�صادي
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االنباط-عمان

ال��ع��رب��ي قر�ضا  ال��ن��ق��د  ق���دم ���ض��ن��دوق 

ت��ل��ق��ائ��ي��ا ج����دي����دا ل��ل��م��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة 

دينار عربي  10 مليون  الها�ضمية، مببلغ 

ح�����ض��اب��ي، م���ا ي���ع���ادل ح����وايل 41 م��ل��ي��ون 

اإبرام اتفاقيته يف يوم  اأمريكي، مت  دولر 

الأحد املوافق 6 �ضبتمرب 2020، حيث قام 

الها�ضمية  الأردنية  اململكة  عن  بالتوقيع 

الع�ضع�س،  حممد  الدكتور  املالية  وزي��ر 

وزي���ر امل��ال��ي��ة، وع��ن ال�����ض��ن��دوق ال��دك��ت��ور 

ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع���ب���داهلل احل��م��ي��دي، 

اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 

املالية  امل���وارد  توفري  بهدف  ال�ضندوق، 

ويلبي  للمملكة  املايل  الو�ضع  يدعم  مبا 

الطارئة. الحتياجات 

تطورات  كثب  ع��ن  ال�ضندوق  ويتابع 

ال��ت��ي  وال���ت���ح���دي���ات  الأردين  الق��ت�����ض��اد 

ويعمل  الراهنة،  الظروف  تواجهه جراء 

احلكومة  م��ع  مثمرة  �ضراكة  خ��ال  م��ن 

ملواجهة  ال�ضبل  اأجن��ع  لتوفري  الأردن��ي��ة 

اململكة  قامت  حيث  املختلفة،  التحديات 

مايو   14 ت��اري��خ  يف  الها�ضمية  الأردن���ي���ة 

قر�س  من  الثانية  الدفعة  ب�ضحب   2020

القطاع  يف  الهيكلي  الت�ضحيح  ت�ضهيل 

امل����ايل وامل�����ض��ريف امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه يف ت��اري��خ 

م��ل��ي��ون   9.2 مب��ب��ل��غ   ،2019 ف���رباي���ر   14

ي��ع��ادل ح��وايل  دي��ن��ار ع��رب��ي ح�ضابي، م��ا 

جهود  لدعم  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليون   38

التحديات املختلفة. الإ�ضاح ومواجهة 

ك���م���ا ي����در�����س ال�������ض���ن���دوق يف ال���وق���ت 

احل�����ايل ط���ل���ب���ات م����ن ع����دد م����ن ال����دول 

املالية،  موارده  من  لا�ضتفادة  الأع�ضاء 

وي��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ض��ت��ك��م��ال الإج��������راءات يف 

ه���ذا ال�������ض���اأن، مب���ا ي��ك��ف��ل ت��وف��ري ال��دع��م 

ب���اأق�������ض���ى ����ض���رع���ة مم���ك���ن���ة، ومب�����ا مي��ك��ن 

احتياجات  ا�ضتيفاء  من  الأع�ضاء  الدول 

التمويل وتعزيز مواقفها املالية ملواجهة 

هذه  مثل  يف  خا�ضًة  املختلفة  التحديات 

الأوقات.

االنباط-عمان

 

ت��ع��م��ل دائ�����رة اجل���م���ارك الردن���ي���ة �ضمن 

يف  ك��ورون��ا  جائحة  ملواجهة  الوطنية  اخلطة 

ك��اف��ة م��راك��زه��ا لإدام����ة ال��ع��م��ل، حيث يعترب 

م��رك��ز ج��م��رك م��ط��ار التخلي�س م��ن امل��راك��ز 

التي تعمل بطاقتها الق�ضوى لتزويد ال�ضوق 

وهو  والغذائية  الطبية  بامل�ضتلزمات  املحلي 

بوابة للتوا�ضل مع العامل ت�ضديرا وا�ضتريادا 

ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام ع���رب م���ط���ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء 

الدويل.

التخلي�س  م��ط��ار  م��رك��ز ج��م��رك  م��دي��ر   

ع��ق��ي��د ج���م���ارك ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح اب����و عليم 

اأك����د ان امل���رك���ز ق���ام وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن م��دي��ر 

ع���ام اجل��م��ارك ال��ل��واء ال��دك��ت��ور ع��ب��د املجيد 

يف  واح��رازي��ة  وقائية  ب��اإج��راءات  الرحامنة 

مبنى املركز حماية من هذا الوباء للموظفني 

واملراجعني مع زيادة الكوادر الب�ضرية لإدامة 

من  احتياجاته  بكافة  املحلي  ال�ضوق  ت��زوي��د 

خال كادر يعمل 24 �ضاعة متوا�ضلة و�ضمن 

�ضرعة الإجناز ودقة الإجراءات.

الإلكرونية  التجارة  ان  عليم  اب��و  وذك��ر   

زادت بن�ضب كبرية يف ال�ضنوات الأخرية ب�ضبب 

اإق���ب���ال امل��واط��ن��ني ع��ل��ى ال�����ض��راء م��ن امل��واق��ع 

ال��ع��امل��ي��ة ول���ه���ذا ي��ق��وم م��رك��ز ج��م��رك م��ط��ار 

يوميا  ال��ط��رود  الآف  با�ضتقبال  التخلي�س 

قيا�ضية  م��دة  �ضمن  عليها  التخلي�س  وي��ت��م 

من خال النافذة الوطنية التي من اأهدافها 

وتخفي�س  ال��ت��خ��ل��ي�����س  ع��م��ل��ي��ة  يف  الإ�����ض����راع 

الطرود  ان  الب�ضائع حيث  الف��راج عن  زمن 

العمل  ت�ضلم اجلمارك لها ينتهي  من حلظة 

تعقيمها  ب��ع��د  وذل����ك  م��ع��اي��ن��ت��ه��ا  ب����اإج����راءات 

�ضركات  ل��ت��ت��وىل  ح��دي��ث��ة  ب��اأج��ه��زة  وفح�ضها 

ال��ت��خ��ل��ي�����س وال�����ض��رك��ات ال��ن��اق��ل��ة ب��اإي�����ض��ال��ه��ا 

ذات  الطرود  بان  ابو عليم  وا�ضار  لأ�ضحابها. 

ال��ق��ي��م الق���ل م��ن م��ائ��ة دي��ن��ار ي��ت��م التعامل 

معها من خال املن�ضة الإلكرونية وت�ضتويف 

الر�ضوم على الطرود بن�ضب وا�ضحة فال�ضلعة 

يتم  100دي��ن��ار  اإىل  50دي��ن��ار  م��ن  التي ثمنها 

ا�ضتيفاء ر�ضوم بدل خدمات بواقع 10 دنانري 

50 دينار يتم ا�ضتيفاء ر�ضوم  وال�ضلع اقل من 

100دي���ن���ار  ع���ن  زادت  واذا  دن���ان���ري   5 ب���واق���ع 

ت��خ�����ض��ع ل��ل��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة ام���ا اذا ك��ان��ت 

حت��ت��اج اإىل ج��ه��ات اأخ����رى ف��ن��ح��ن ل��دي��ن��ا كل 

الأجهزة الأمنية والوزارات املعنية التي نقدم 

لها كل التقدير والحرام على دورها الكبري 

يف هذا العمل الت�ضاركي وب�ضكل يحافظ على 

اأم���ن ال��وط��ن و���ض��ام��ة امل��واط��ن��ني . واأ���ض��اف 

ان م��رك��ز ج��م��رك امل���ط���ار اأجن����ز خ����ال ع��ام 

وت�ضعمائة  )مليون  م��اي��ق��ارب   2020_2019

ال������ف( ط�����رد ب����ري����دي م����ن خ�����ال 285 ال���ف 

اإي���رادات جمرك مطار  اأم��ا   .  . بيان جمركي 

التخلي�س يف عام 2019 بلغت 181مليون دينار 

اما  دي��ن��ار.  110 مايني  بلغت   2020 ع��ام  ويف 

املركز  يف  املنظمة  الربيدية  ال��ط��رود  ق�ضايا 

 1391 املا�ضي  والعام  العام  فبلغت خال هذا 

ق�ضية جمركية وبلغت الر�ضوم املرتبة عليها 

مليون وربع املليون دينار.

 واأ�ضاف ابو عليم اأنه خال جائحة كورونا 

مت ال��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة ال��ق�����ض��وى وذل���ك بدعم 

مبا�ضر من اإدارة اجلمارك التي وفرت الكوادر 

املعنية  الب�ضرية وبالتعاون مع كافة الأجهزة 

القطاعني  م��ن  ال�ضراكة  جمل�س  خ��ال  م��ن 

العام واخلا�س للعمل بتعليمات الدفاع ومبا 

مت  حيث  امل�ضتعجلة  ال�ضلع  تدفق  يف  ي�ضاعد 

ت�ضهيل قدوم اربعة الآف طن من امل�ضتلزمات 

ال��ط��ب��ي��ة وال���ك���وا����ض���ف امل���خ���ربي���ة والأدوي��������ة 

وامل��ع��ق��م��ات وال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات وتطبيق 

ك���اف���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��ع ا���ض��ت��رياد 

الب�ضائع من الدول املنت�ضر فيها وباء كورونا 

اإىل تعقيم مبا�ضر قبل  لهذا تخ�ضع الطرود 

التباعد  �ضيا�ضة  تنفيذ  مع  عليها  التخلي�س 

وتقليل عدد العاملني واملوظفني واملراجعني. 

وينح�ضر عمل مركز جمرك مطار التخلي�س 

والأجهزة املعنية على معاينة الطرود وبزمن 

باأجهزة  ال��ط��رود  فح�س  خ��ال  م��ن  قيا�ضي 

ح��دي��ث��ة وم���ت���ط���ورة ب��ال��ت��ع��اون م���ع الأج���ه���زة 

الأمنية . وميكن التوا�ضل مع مركز جمرك 

الرقم  على  ا�ضتف�ضار  لأي  التخلي�س  مطار 

املجاين 080022999 حيث تعمل كوادر املركز 

على مدار ال�ضاعة لإجناز ت�ضليم الطرود التي 

تتدفق يوميا من كافة اأنحاء العامل. وتعمل 

دائ����رة اجل���م���ارك ال��ع��ام��ة يف ك��اف��ة م��راك��زه��ا 

���ض��م��ن واج��ب��ه��ا ال��وط��ن��ي يف ه����ذه ال��ظ��روف 

با�ضتريادها  التجارة  حركة  ان�ضيابية  لتبقى 

ال�����ض��ل��ع لل�ضوق  ت��دف��ق  وت�����ض��دي��ره��ا لإدام������ة 

املحلي وت�ضدير منتجاتنا اإىل العامل لتعزيز 

تناف�ضية القت�ضاد الأردين.

صندوق النقد العربي يقدم قرض جديد لالردن 
بمبلغ41 مليون دوالر

مركز جمرك مطار التخليص ينجز مليون وتسعمائة الف 
بوليصة طرد بريدي 

إغالق 4 آالف منشأة ومخالفة 760 
مواطنا لعدم االلتزام بأمر الدفاع 11

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 5ر5 مليون دينار

وزير العمل يحدد آلية عودة 
العمالة الوافدة

وزيرة السياحة تكرم موظفي الوزارة 
المتميزين بتقرير المتسوق الخفي

 االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ف����رق ال���رق���اب���ة امل�����ض��رك��ة ارب��ع��ة 

اآلف من�ضاأة وحررت 7624 خمالفة منذ بدء 

اجراءات فر�س احلظر يف اآذار املا�ضي وحتى 

الت�ضريعات  ب��اأح��ك��ام  ال��ت��زام��ه��ا  ل��ع��دم  ام�����س 

العامة  ال�ضامة  11 ومتطلبات  الدفاع  واأمر 

تقرير  بح�ضب  وذل���ك  ال�����ض��ح��ي��ة،  وال��وق��اي��ة 

ال�ضناعة  وزارة  تعده  ال��ذي  اليومي  الر�ضد 

ال��وزارات  مع  بالتن�ضيق  والتموين  والتجارة 

واجلهات احلكومية.

وت��وا���ض��ل ف���رق ال��رق��اب��ة امل�����ض��رك��ة على 

اأعمالها  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املن�ضاآت 

امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن الل���ت���زام ب���اإج���راءات 

واأم��ر  ال�ضحية  وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال�ضامة 

ال����دف����اع 11 ومب����ا ي���ع���زز اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 

للت�ضدي لوباء كورونا.

وجتاوز عدد املن�ضاآت التي متت زيارتها يف 

خمتلف مناطق اململكة 170 األف من�ضاأة.

ويف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل، ب��ل��غ ع���دد امل��واط��ن��ني 

باأمر  الل��ت��زام  لعدم  خمالفتهم  متت  الذين 

خمتلف  يف  مواطنا   760 اليه  امل�ضار  ال��دف��اع 

املحافظات.

والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزي��ر  وك��ان 

الرقابة  فرق  وجه  احلموري  ط��ارق  الدكتور 

امل��ع��ن��ي��ة وال��ت��ي ي��زي��د ع���دد اأع�����ض��اء ك��وادره��ا 

ع��ل��ى 2400 م���راق���ب م���ن خم��ت��ل��ف ال�����وزارات 

ال���ع���اق���ة  ذات  احل���ك���وم���ي���ة  وامل����وؤ�����ض���������ض����ات 

على  املكثفة  ال��رق��اب��ة  بعمليات  ل��ا���ض��ت��م��رار 

خمتلف املن�ضاآت يف جميع املحافظات ومتابعة 

ال�ضامة  ب��اإج��راءات  املواطنني  ال��ت��زام  م��دى 

ارت���داء  بخا�ضة  ال�ضحية  وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام��ة 

الكمامات.

واأك����د ال��دك��ت��ور احل��م��وري اأه��م��ي��ة توثيق 

عمليات اغاق املن�ضاآت املخالفة قدر امل�ضتطاع 

من باب ال�ضفافية واملو�ضوعية يف تطبيق امر 

وكذلك  ال��ع��اق��ة،  ذات  والت�ضريعات  ال��دف��اع 

والعاملني  املن�ضاآت  اأ�ضحاب  توجيه  ���ض��رورة 

ال�ضامة  ب��اإج��راءات  الكامل  ل��ال��ت��زام  فيها 

العامة والوقاية ال�ضحية ومبا يعزز اجلهود 

املبذولة ملواجهة وباء كورونا.

املمثلة  الهيئات  جم���ددا  احل��م��وري  ودع���ا 

غ��رف �ضناعة وجت��ارة  م��ن  اخل��ا���س  للقطاع 

وج���م���ع���ي���ات وم���وؤ����ض�������ض���ات امل���ج���ت���م���ع امل����دين 

ملواجهة  الوطني  اجلهد  ب��اإجن��اح  للم�ضاهمة 

الوباء من خال توجيه منت�ضبيها لالتزام 

ب��اأم��ر ال���دف���اع واج������راءات ال�����ض��ام��ة ال��ع��ام��ة 

والوقاية ال�ضحية الأمر الذي يحقق ال�ضالح 

قا�ضية يف  اج��راءات  اتخاذ  دون  العام ويحول 

حال ارتفاع عدد ال�ضابات بالفريو�س.

خمالفات  بتحرير  ال��رق��اب��ة  ف��رق  وب����داأت 

امل�ضار  الدفاع  اأمر  ملخالفتهم  مواطنني  بحق 

اإل���ي���ه وع����دم الل���ت���زام ب����اإج����راءات ال�����ض��ام��ة 

العامة.

واأك���د احل��م��وري اأه��م��ي��ة ال��ت��زام املواطنني 

ومرتادي املحات التجارية واملن�ضاآت بالتباعد 

وارتداء الكمامات واإجراءات ال�ضامة العامة 

حيث اأن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة 

ت�ضمل  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  ال���وزارات 

متابعة اللتزام بالتباعد بني مرتادي املن�ضاآت 

العامة بخا�ضة  ال�ضامة  وتوفري م�ضتلزمات 

ارتداء الكمامات.

وتتوىل عمليات الرقابة جلان خمت�ضة من 

عدد من الوزارات واجلهات احلكومية املعنية 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة  وزارات  مثل 

والعمل وال�ضحة والبيئة وال�ضياحة والإدارة 

املحلية واأمانة عمان واملوؤ�ض�ضة العامة للغذاء 

والدواء واملوا�ضفات واملقايي�س بالتن�ضيق مع 

خا�ضة  ج���ولت  اىل  ا���ض��اف��ة  الداخلية  وزارة 

تقوم بها العديد من تلك اجلهات.

االنباط-عمان

على  اخلمي�س  ام�س  عمان  بور�ضة  اأغلقت 

 3205 على  م��وزع��ة  �ضهم،  مليون  1ر8  ت���داول 

5ر5  ع��ق��ود ب��ق��ي��م��ة ت�����داولت اإج��م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت 

دينار. مليون 

 1587 النقطة  اإىل  البور�ضة  موؤ�ضر  وارتفع 

اجلل�ضة  اأغاق  مع  مقارنة  باملئة  16ر0  بن�ضبة 

ال�ضابقة.

بينما  ���ض��رك��ة،   43 اأ���ض��ه��م  اأ���ض��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 

وا�ضتقرت  �ضركة،   22 اأ�ضهم  اأ�ضعار  انخف�ضت 

اأخرى. �ضركة   41 اأ�ضهم  اأ�ضعار 

 االنباط-عمان

حدد وزير العمل ن�ضال البطاينة اآلية عودة 

اأمام  اإع��ادة فتح املطار  الوافدة يف �ضوء  العمالة 

ح��رك��ة امل��غ��ادري��ن وال��ق��ادم��ني م��ن واإىل اأرا���ض��ي 

اململكة.

للعمال  ال��وزي��ر  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  الآل��ي��ة  وت�ضمح 

ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن غ�����ادروا ق��ب��ل ت��اري��خ 18 اآذار 

املا�ضي وت�ضاريح عملهم ما زالت �ضارية املفعول، 

ب���ال���ع���ودة ودخ������ول امل��م��ل��ك��ة ح�����ض��ب الإج��������راءات 

املعتمدة والربوتوكول ال�ضحي املتبع يف املطار.

للعمالة  ي�ضمح  ل��ن  ف��اإن��ه  ال���ق���رار،  وبح�ضب 

اململكة يف حال �ضجلت  بالعودة ودخ��ول  الوافدة 

ال��ق��رار  ي�ضمح  ل��ن  كما  “حماية”،  من�ضة  على 

بالعودة  ت�ضاريحها  املنتهية  ال��واف��دة  للعمالة 

ودخول اأرا�ضي اململكة.

 االنباط-عمان

ك���رم���ت وزي��������رة ال�������ض���ي���اح���ة والآث����������ار جم��د 

���ض��وي��ك��ة، جم��م��وع��ة م���ن امل��وظ��ف��ني امل��ت��م��ي��زي��ن 

وامل���راك���ز ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة ال��ت��ي ح�����ض��ل��ت على 

اع��ل��ى ال���ع���ام���ات واف�����ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف ت��ق��ري��ر 

اجلولة الوىل للمت�ضوق اخلفي �ضمن اجلهود 

احلكومية لتطوير الداء املوؤ�ض�ضي.

�ضويكة  قالت  اخلمي�س،  ام�س  بيان  وبح�ضب 

ع��ل��ى ه��ام�����س ال���ت���ك���رمي ال�����ذي ج����رى يف مقر 

اداة  عن  عبارة  هو  اخلفي  املت�ضوق  ان  ال���وزارة، 

�ضحة  م��ن  التاأكد  خالها  م��ن  ميكن  م�ضتقلة 

من  ال��ت��ق��ي��ي��م  ان  اىل  م�����ض��رية  الداء،  ت��ق��اري��ر 

ق��ب��ل امل��ت�����ض��وق اخل��ف��ي ال���ذي ي��ت��وا���ض��ل مبا�ضرة 

م���ع م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة ي�����ض��ه��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر 

املق�ضر،  وحما�ضبة  امل��ج��د  وم��ك��اف��اأة  والإع�����داد، 

وهذا المر ياأتي يف �ضميم عمل اأي جهة تقدم 

خدمة عامة.

والآث��ار  ال�ضياحة  وزارة  ان  �ضويكة،  وا�ضافت 

تطوير  مع  بال�ضراكة  التقارير  تكون  ان  ارت��اأت 

لتقييم  معايري  تتوفر  حيث  املوؤ�ض�ضي،  الداء 

مع  تعامله  يف  امل��واط��ن  بتجربة  يتعلق  م��ا  ك��ل 

اي مركز زوار من حيث ال�ضتقبال والر�ضادات 

اخل��دم��ة، وطريقة  ت��ق��دمي  و�ضرعة  وال��ن��ظ��اف��ة، 

الجابة عن ال�ضتف�ضارات، وتقييم بريوقراطية 

الراجعة  التغذية  على  واحل�ضول  الج����راءات، 

املهمة يف تطوير الداء يف تقدمي اخلدمة، حيث 

م�ضاألة  بينها يف  فيما  تتناف�س حاليا  ال��دول  ان 

تقدمي اخلدمة الف�ضل للمتلقي.

والآث������ار  ال�����ض��ي��اح��ة  وزارة  ان  اىل  ول��ف��ت��ت 

اخل��دم��ة  ل��ت��وف��ري  الأمت��ت��ة  عملية  يف  م�ضتمرة 

متلقو  يحتاجه  م��ا  ك��ل  ان  حيث  الل��ك��رون��ي��ة، 

متاحا،  يكون  ان  يجب  معلومات  م��ن  اخل��دم��ة 

وذل����ك ���ض��م��ن ���ض��ع��ي ال������وزارة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 

تنعك�س على القيم واملبادئ والدارة والداء .

للمدراء  املميزة  اجلهود  على  �ضويكة  واثنت 

يف الوزارة، ويف مراكز الزوار والتي ل بد البناء 

كخطوة  التناف�ضية  اي��ج��اد  ���ض��رورة  م��ع  عليها، 

ت�ضكيل  اىل  تف�ضي  اخ���رى  خ��ط��وات  نحو  اوىل 

من��وذج يحتذى، منوهة ان��ه وم��ن اأج��ل اإح��داث 

ت�ضافر  بد من  ال���وزارة ل  نوعية يف عمل  نقلة 

والتوجه،  وال��روؤي��ة  اله��داف  وحتديد  اجلهود، 

وت��وزي��ع الدوار وامل�����ض��وؤول��ي��ات، وال���ض��ت��م��رار يف 

ملعاجلة  والتاأهيل  وال��ت��دري��ب  التطوير  عملية 

ن��ق��اط ال�����ض��ع��ف وجت���اوزه���ا لأن م��ن ���ض��اأن ه��ذا 

حت�ضني م�ضتوى تقدمي اخلدمات.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ام����ني ع����ام ال�������وزارة ع��م��اد 

مركز  يف  الداري  امل��دي��ر  ح�ضول  ان  ح��ج��ازي��ن 

ال�������وزارة وم���راك���ز ال������زوار يف امل��ح��اف��ظ��ات على 

الوزارة  ان  على  العامات، يعطي موؤ�ضراً  اعلى 

ال�����ض��ح��ي��ح، ومب���ا ين�ضجم مع  ب���الجت���اه  ت�����ض��ري 

تكون  ان  عنوانها  والتي  احلالية  ال��وزارة  خطة 

املحافظات هي واجهة الوزارة يف تقدمي اخلدمة 

ل��ل��زائ��ر يف امل���ي���دان، م�����ض��ريا اىل احل��ر���س على 

اإحداث نقلة نوعية يف خدمات املحافظات، ومن 

زياراتها  ال���وزارة  يف  الب�ضرية  امل���وارد  تكثف  هنا 

امليدانية للمحافظات.

ل��ل��م��دي��ر الداري  ال�����دروع  ���ض��وي��ك��ة  و���ض��ل��م��ت 

يف م��رك��ز ال������وزارة ���ض��رور اخل�����ض��ا���ض��ن��ة، وم��دي��ر 

�ضياحة  ومدير  الديك،  حممد  عجلون  �ضياحة 

م��رك��ز زوار  ف��را���س اخلطاطبة، وم��دي��ر  ج��ر���س 

المني  م�ضاعد  بح�ضور  كنعان،  ح��ازم  قي�س  ام 

وم�ضاعد  العجارمة،  علي  املالية  لل�ضوؤون  العام 

ابو خروب،  الفنية امين  لل�ضوؤون  العام  الم��ني 

اربد  �ضياحة  العبادي، ومديرة  وامل�ضت�ضار ه�ضام 

الداء  تطوير  وم�����ض��وؤول��ة  اخل�����ض��اون��ة،  م�ضاعل 

وم�ضوؤولة  امللكاوي،  ان�ضام  ال���وزارة  يف  املوؤ�ض�ضي 

املوارد الب�ضرية اماين الزبن .

الربضي يفتتح مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في معان
االنباط-معان

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدويل د. و�ضام 

الرب�ضي م�ضروع مركز ات�ضال زين خلدمات الزبائن 

التخطيط  وزارة  م��ن  ب��ت��م��وي��ل  م��ع��ان،  حم��اف��ظ��ة  يف 

وال����ت����ع����اون ال��������دويل/ ب���رن���ام���ج ت���ع���زي���ز الن��ت��اج��ي��ة 

القت�ضادية والجتماعية.

التدريب  معهد  يف  الكائن  امل��رك��ز  افتتاح  وج��رى 

امل��ه��ن��ي ل���اإن���اث ب��ق�����ض��ب��ة م���ع���ان، ب��ح�����ض��ور ال��رئ��ي�����س 

التنفيذي ل�ضركة زين الأردن فهد اجلا�ضم، وحمافظ 

م���ع���ان ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ف���اي���ز، ورئ���ي�������س جمل�س 

حمافظة معان عبدالكرمي اجلازي.

امل�ضروع  ه��ذا  ما مييز  اأن  الرب�ضي  ال��وزي��ر  وق��ال 

اأن��ه  ي��ه��دف اىل دع��م املجتمع املحلي يف م��ع��ان  ال���ذي 

ودع��م  املنطقة  �ضيدات  وتوظيف  ت��دري��ب  على  يركز 

عمل  فر�ضة   13 امل�ضروع  يوفر  حيث  املحلي  املجتمع 

ج���دي���دة ل���ل���م���راأة يف حم��اف��ظ��ة م���ع���ان وذل�����ك �ضمن 

النهج احلكومي يف ال�ضراكة ما بني القطاعني العام 

معدلت  وخف�س  الت�ضغيل  زي���ادة  ب��ه��دف  واخل��ا���س 

البطالة والفقر لدى فئة ال�ضباب يف املحافظات.

التخطيط  وزارة  مت��وي��ل  ان  ال���وزي���ر  واأ�����ض����اف 

والتعاون الدويل مل�ضروع مراكز ات�ضال زين خلدمات 

ياأتي  ؛  ع��ا، جر�س، عجلون،  دي��ر  معان،  الزبائن يف 

ب�ضرورة  ال�ضامية  امللكية  التوجيهات  اإط���ار  �ضمن 

حت�����ض��ني م�����ض��ت��وى امل��ع��ي�����ض��ة ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن خ��ال 

املختلفة  وال�ضتثمارية  الإن��ت��اج��ي��ة  امل�ضاريع  اإق��ام��ة 

وا�ضتكمال  العمل،  لفر�س  وامل��وف��رة  للدخل  املنتجة 

للنهج احلكومي يف ال�ضراكة ما بني القطاعني العام 

م��ع��دات  وخ��ف�����س  الت�ضغيل  زي����ادة  ب��ه��دف  واخل���ا����س 

ال�����ض��ب��اب يف املحافظات  ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر ل���دى ف��ئ��ة 

ودع�����م امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي م���ن خ����ال ت���وف���ري ف��ر���س 

جديدة لل�ضباب الأردين يف املحافظات، حيث �ضيعمل 

كما  جديدة،  عمل  فر�ضة   )52( توفري  على  امل�ضروع 

ان الوزارة م�ضتمرة بالتعاون مع ال�ضركة وموؤ�ض�ضات 

القطاع اخلا�س الخرى لتمويل وتنفيذ م�ضاريع من 

وبنات  لبناء  عمل  فر�س  توفري  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها 

املحافظات.

خما�ضية  اتفاقية   2018 ع��ام  يف  وقعت  قد  وكانت 

برنامج  ال����دويل/  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  ب��ني 

ووزارة  والجتماعية،  القت�ضادية  الإنتاجية  تعزيز 

“زين”،  املتنقلة  للهواتف  الأردنية  وال�ضركة  العمل، 

وم��وؤ���ض�����ض��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 

املهارات املهنية والتقنية،

واأك����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة زي���ن الأردن 

زي��ن م��ن خال  �ضركة  ا���ض��ت��م��رار  فهد اجل��ا���ض��م على 

امل�ضوؤولية  جمال  يف  امل�ضتدامة  وبراجمها  مبادراتها 

الجتماعية بدعم املجتمع املحلي وفئة ال�ضباب على 

الت�ضال  مراكز  مبادرة  خ��ال  من  اخل�ضو�س  وج��ه 

 2013 العام  منذ  ال�ضركة  بداأتها  التي  املحافظات  يف 

املراكز  لي�ضل عدد  الأردنية،  بال�ضراكة مع احلكومة 

-بافتتاح مركز معان اليوم- اإىل 3 مراكز، بالإ�ضافة 

ج��ر���س  ���ض��ي��ف��ت��ت��ح��ان يف حم��اف��ظ��ت��ي  م���رك���زي���ن  اإىل 

وع��ج��ل��ون، ب��ه��دف ت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل لل�ضباب يف 

تطلقها  التي  ال�ضمولية  ال��ربام��ج  عرب  حمافظاتهم 

الأم���ر  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات  جميع  لتغطي  ال�����ض��رك��ة 

اأخذتها  التي  وامل�ضوؤولية  للدور  ا�ضتكماًل  ياأتي  الذي 

ب�ضمات  لترك  تاأ�ضي�ضها،  منذ  عاتقها  على  ال�ضركة 

ت�ضهم  فعلية  برامج  خال  من  املجتمع  لدى  مميزة 

يف تنمية املحافظات.

التي  املثمرة  بال�ضراكة  اع��ت��زازه  اجلا�ضم  وج���دد 

م�����ض��روع مراكز  احل��ك��وم��ة يف  م��ع  زي��ن  �ضركة  جتمع 

الت�ضال يف املحافظات البالغ عددها 4 مراكز، والتي 

اأبناء حمافظات  52 فر�ضة عمل لل�ضباب من  �ضتوفر 

يندرج  الذي  الأمر  والبلقاء وجر�س وعجلون،  معان 

يف اإطار حر�س زين الدائم على اإبرام �ضراكات مميزة 

مع خمتلف اجلهات خلدمة املجتمع املحلي.

التدريب  موؤ�ض�ضة  ع��ام  م��دي��ر  ثمن  جانبه  وم��ن 

زين  �ضركة  م�ضاهمة  عبيدات  زي���اد  املهند�س  املهني 

الأ���ض��خ��ا���س  واإدراج  ع��م��ل  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني  ت�ضغيل  يف 

ذوي الإع��اق��ة وم��راع��اة ت�ضغيل ن�ضبة م��ن الإن���اث يف 

موؤ�ض�ضة  منها  و  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  م��ع  م�ضاريعهم 

الوطني  امليثاق  مع  يتما�ضى  وه��ذا  املهني.  التدريب 

التي  وال��ربام��ج  اخلطط  وتنفيذ  الأردن��ي��ني  لت�ضغيل 

تهدف للحد من البطالة وا�ضتغال فر�س ال�ضتثمار 

يف  الأردين  ال�ضباب  وت�ضغيل  لتدريب  املحافظات  يف 

خمتلف حمافظات اململكة.

واأكد املهند�س زياد عبيدات اإن هذه خطوة مهمة 

ب�ضرورة  ال�ضامية  امللكية  التوجيهات  اإط���ار  �ضمن 

الردين وفقا  وال�����ض��اب��ات  ال�����ض��ب��اب  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل 

لح��ت��ي��اج��ات ���ض��وق ال��ع��م��ل وامل��ج��ت��م��ع ب��ال�����ض��راك��ة مع 

القطاع اخلا�س وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين.

تعزيز  اىل  تتطلع  املوؤ�ض�ضة  ان  عبيدات  واأ���ض��اف 

ال�ضراكة مع القطاع اخلا�س ومن �ضمنهم �ضركة زين 

ات�ضال  مراكز  وفتح  املحافظات  بقية  اىل  لانتقال 

مبا يخدم ال�ضباب وال�ضابات.

واأكد عبيدات باأن �ضركة زين قد حققت بركيزها 

حمور  على  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضة  مع  و�ضراكتها 

ا�ضراتيجيتها  حم���اور  ك��اأح��د  امل��ه��ن��ي  التعليم  دع���م 

للم�ضوؤولية الجتماعية ونظرتها ملا يوفره هذا النوع 

م��ن ال��ت��دري��ب م��ن ف��ر���س ت�ضغيل ووظ��ائ��ف يف مهن 

وقطاعات متنوعة، ، حيث عملت �ضركة )زين الردن( 

مبادراتها  تطوير  على  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضة  مع 

ال�ضباب على �ضيانة الجهزة  لإن�ضاء مراكز لتدريب 

اخللوية.

4 مراكز �ضيتم  اأ�ضل  ويعد هذا املركز الثاين من 

افتتاحها مبوجب التفاقية املربمة ما بني �ضركة زين 

منطقة  يف  الأول  املركز  افتتاح  مت  حيث  واحلكومة، 

املا�ضي،  �ضباط  �ضهر  يف  البلقاء  مبحافظة  عا  دي��ر 

املحلية  املجتمعات  دع��م  اإىل  التفاقية  ه��ذه  وتهدف 

ومتكني ال�ضباب يف املحافظات من اكت�ضاب اخلربات 

ال�ضركات  وامل�ضاركة يف تطوير جمتمعاتهم، وحتفيز 

من  وال���ض��ت��ف��ادة  املحافظات  يف  لا�ضتثمار  الأخ���رى 

املجتمعات  لدى  الوعي  ن�ضر  اإىل  بالإ�ضافة  مزاياها، 

املحلية حول تقنيات ومبادئ خدمة الزبائن.
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االنباط-وكاالت

احلكيم،  عبد  اأن��وار  الفل�سطينية  ت�سعى 

للم �سمل اأ�سرتها يف بيت الُعمر، حيث يقيم 

الأم��ري��ك��ي��ة،  نيوجري�سي  ولي���ة  يف  زوج��ه��ا 

اإ���س��رائ��ي��ل وحم��اولت��ه��ا  اأن ���س��ي��ا���س��ات  غ��ري 

دون  حالت  الفل�سطينيني  لبتزاز  امل�ستمرة 

ذلك

ال�سابة القاطنة يف رام اهلل، و�سط ال�سفة 

اأقاربها  اأحد  الغربية، تزوجت قبل عام من 

قبل اأن يغادرها اإىل الوليات املتحدة حيث 

ي��ق��ط��ن وي��ع��م��ل ه���ن���اك، ف��ي��م��ا ت��ع��ذر عليها 

تالها  خا�سة،  لأ�سباب  اآن��ذاك،  معه  ال�سفر 

الإغالق الناجت عن جائحة كورونا

واأغ����ل����ق����ت ف��ل�����س��ط��ني م���ع���ر ال���ك���رام���ة 

والأردن  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  ب���ني  ال���وا����س���ل 

)امل��ن��ف��ذ ال��وح��ي��د ل�����س��ك��ان ال�����س��ف��ة(، خ��الل 

الفرتة من 9 مار�س/ اآذار، وحتى 26 مايو/ 

اأيار �سمن تدابري مواجهة فريو�س كورونا

وخالل هذه الفرتة، اأجنبت عبد احلكيم 

طفلها الأول وح�سلت على الأوراق الثبوتية 

اخلا�سة به من ال�سلطة الفل�سطينية، وبعد 

يف  مب��ا  ك��ورون��ا  مواجهة  اإج����راءات  تخفيف 

اللتحاق  ق��ررت   ، الكرامة  معر  فتح  ذلك 

بزوجها يف الوليات املتحدة

ول���ك���ن ح��ل��م��ه��ا ب���ل���م ���س��م��ل اأ����س���رت���ه���ا مل 

���س��ف��ر طفلها  م��ن��ع��ت  ف��اإ���س��رائ��ي��ل  ي��ك��ت��م��ل، 

امل��دين  اأن���ه غ��ري م���درج يف ال�سجل  ب��ذري��ع��ة 

الفل�سطيني املوجود لديها، رغم ا�ستيفائها 

الداخلية  وزارة  لدى  الر�سمية  الأوراق  كل 

لفل�سطينية ا

وكانت القيادة الفل�سطينية قد اأعلنت يف 

20 مايو املا�سي، اأنها يف حّل من التفاقيات 

م���ع اإ����س���رائ���ي���ل، وب���ن���اء ع��ل��ى ذل����ك اأوق���ف���ت 

تل  خمططات  على  ردا  الأم��ن��ي،  التن�سيق 

اأب���ي���ب ل�����س��م اأج�����زاء م���ن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

ل�سيادتها

وع����ل����ى اإث�������ر ذل������ك اأوق�����ف�����ت احل���ك���وم���ة 

الإ�سرائيلي  اجل��ان��ب  ت��زوي��د  الفل�سطينية 

الفل�سطينيني  ال�����س��ك��ان  �سجل  ب��ت��ح��دي��ث��ات 

باأرا�سيها

على  ح�سلنا  الفل�سطينية:  الأم  وتقول 

بناء  حم��م��د،  لطفلي  اأم��ري��ك��ي  �سفر  ج���واز 

والأوراق  ل��زوج��ي،  الر�سمية  الأوراق  على 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب  ل��ك��ن  الفل�سطينية، 

ال�سفر منعنا من 

وت�����س��ي��ف: اجل���ان���ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي طلب 

اإثبات اأمومتي لطفلي، وذلك عر القنوات 

يحدث  مل  ما  وهو  الفل�سطينية،  الر�سمية 

ب�سبب وقف التن�سيق الأمني

وكان من املفرت�س اأن تغادر عبد احلكيم 

اأغ�����س��ط�����س اجل���اري،  اآب/  وط��ف��ل��ه��ا، م��ط��ل��ع 

من  منعتها  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأن  غري 

طفلها ا�سطحاب 

ح����ال ال�����س��اب��ة اأن�������وار وط��ف��ل��ه��ا حم��م��د، 

األ������ف ط��ف��ل   25 اأك������ر م����ن  ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى 

 ،2020 م���اي���و   20 ب��ع��د  ول������دوا  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

التن�سيق  الفل�سطينية  ال�سلطة  وق��ف  اإث��ر 

الأمني مع اإ�سرائيل، وفق بيانات ر�سمية

مدينة  م��ن  ���س��ب��ارو،  ه��ي��ا  الفل�سطينية 

اللحاق  ت�ستطع  مل  الأخ����رى  ه��ي  ن��اب��ل�����س، 

بزوجها يف الإمارات العربية املتحدة، لذات 

ال�سبب

�سبارو  املا�سي، و�سلت  ويف مطلع مار�س 

اأهلها،  بيت  حيث  نابل�س  اإىل  الإم��ارات  من 

الأوراق  كافة  وا�ستكملت  طفلتها،  وو�سعت 

اإ���س��رائ��ي��ل  ل��ك��ن  جم����ددا،  لل�سفر  امل��ط��ل��وب��ة 

ب��ذري��ع��ة  ال��ط��ف��ل��ة،  ا���س��ط��ح��اب  م��ن  منعتها 

الإ�سرائيلية اإدراجها بال�سجالت  عدم 

انعك�س  ال�سيا�سي  الو�سع  �سبارو:  وتقول 

ع���ل���ى ح��ي��ات��ن��ا وم�������س���رين���ا. ي���ت���وج���ب ع��ل��ّي 

ال�سفر، تقطعت بنا ال�سبل ول اأفق للحل

يف  م�����س��ج��ل��ة  ط��ف��ل��ت��ه��ا  اأن  اإىل  وت�������س���ري 

ب��ط��اق��ت��ه��ا ال�����س��خ�����س��ي��ة، وحت���م���ل اأوراق����ه����ا 

ال�سجل  يف  م��درج��ة  غ��ري  لكنها  الر�سمية، 

الإ�سرائيلي

وح���ول ذل��ك ي��ق��ول ي��و���س��ف ح���رب، وكيل 

من  اأكر  اإن  الفل�سطينية،  الداخلية  وزارة 

الأوراق  �سجلوا يف  األف طفل فل�سطيني   25

ال��ر���س��م��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ب��ع��د ق����رار وق��ف 

اإ�سرائيل التن�سيق الأمني مع 

واأ�������س������اف ح�������رب: ع���ل���ى اإث�������ر وق���ف 

للجانب  ن��ر���س��ل  مل  الأم���ن���ي،  ال��ت��ن�����س��ي��ق 

اأو حت��دي��ث  اأي����ة وث���ائ���ق،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ل�سجل املواليد والوفيات وغريها

فل�سطيني  ���س��ي��ادي  اأم���ر  ه��ذا  وت��اب��ع: 

ول حق لإ�سرائيل فيه

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

م��ن��ع ب��ع�����س ال���ع���ائ���الت م���ن ا���س��ط��ح��اب 

اأطفالها خالل ال�سفر بذريعة اأنهم غري 

م��درج��ني يف ال�����س��ج��الت الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

تر�سل  مل  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  واأن 

بياناتهم

واع���ت���ر ح����رب الإج��������راء ب���اأن���ه غ��ري 

ق���ان���وين، وخم���ال���ف ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، 

الفل�سطينيني  على  لل�سغط  وحم��اول��ة 

للعودة اإىل التن�سيق الأمني

الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

جت�����ري ات���������س����الت م����ع ج����ه����ات دول���ي���ة 

ل��ت�����س��ه��ي��ل ح��ي��اة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ووق���ف 

الإ�سرائيلية امل�سايقات 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت وح�����دة ت��ن�����س��ي��ق 

باملناطق  الإ�سرائيلية  احلكومة  اأع��م��ال 

يف  امل���دن���ي���ة(،  )الإدارة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

الفل�سطينيني  مع  التفاقيات  اإن  بيان، 

ت��ن�����س ع��ل��ى م��ن��ح��ه��م ���س��الح��ي��ة اإ���س��دار 

لل�سكان  �سفر  وج���وازات  ه��وي��ة  بطاقات 

على  تغيري  اأي  واإج���راء  الفل�سطينيني، 

امل�سجلة ال�سكان  حالة 

واأ������س�����اف�����ت: ل���غ���ر����س امل�����واءم�����ة م��ع 

تن�س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م 

اأنه يتعني على ال�سلطة  التفاقيات على 

املخت�سة  اجل��ه��ات  اإب����الغ  الفل�سطينية 

باإ�سرائيل عن اأي تغيري يف �سجل ال�سكان

واأ����س���ارت ال���وح���دة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل 

عن  ي��ب��ل��غ  مل  الفل�سطيني  اجل��ان��ب  اأن 

وقف  منذ  ال�سكان  �سجل  يف  حتديث  اأي 

الأمني التن�سيق 

وال��ت��ن�����س��ي��ق الأم����ن����ي، اأح����د اإف������رازات 

ات����ف����اق اأو�����س����ل����و، امل����وّق����ع ب����ني م��ن��ظ��م��ة 

عام  واإ���س��رائ��ي��ل  الفل�سطينية  التحرير 

املعلومات بني  تبادل  وين�س على   ،1993

واإ�سرائيل الفل�سطيني  الأمن 

االنباط-عمان

تقرير  يف  الفرن�سية  ال�سحافة  وك��ال��ة  اأف����ادت 

والرعاة  امل��زارع��ني  ب��اأن مر�سا خبيثا ي�سيب  لها، 

ال�سودانيني الذين غالبا ما مي�سون حفاة، ويطلق 

عليه ال�سكان املحليون ا�سم “املوت ال�سامت«

وغ���ال���ب���ا م����ا ي�����س��ي��ب م���ر����س امل��اي�����س��ت��وم��ا اأو 

“املادورا”، كما يطلق عليه البع�س، القدم ويت�سبب 
الفطريات  اأو  البكترييا  ط��ري��ق  ع��ن  ت��ورم��ه��ا  يف 

الزراعية  الأرا���س��ي  ال�سوك يف  وخ��ز  ع��ن  الناجتة 

والع�سالت  والعظام  واحلقول، وهو يدمر اجللد 

ب�سكل خبيث

وح�سب منظمة ال�سحة العاملية، فاإن املاي�ستوما 

ه��و “من ب��ني اأم���را����س امل��ن��اط��ق امل���داري���ة الأك���ر 

اإهمال التي ل يوجد عالج ناجع له”، م�سيفة اأنه 

مر�س “موهن لل�سحة غالبا ما ي�سيب الفقراء يف 

املناطق الريفية التي تكون اإمكانية احل�سول على 

الرعاية ال�سحية فيها حمدودة«

ول يعتر ه��ذا امل��ر���س ال��ذي يتاآكل معه حلم 

ي��دم��ر حياة  ق��ات��ال ب�سكل خ��ا���س، لكنه  الإن�����س��ان 

الت�سوهات  اإذ يت�سبب يف بع�س  امل�سابني،  واأج�ساد 

اجل�سدية وبرت الأطراف

التي  ال�سودانية  امل���راأة  اأح��م��د،  خديجة  وقالت 

ت��زرع الب�سل  اإنها كانت  تبلغ من العمر 45 عاما، 

اإقليم دارف��ور غرب ال�سودان ومل تكن تعلم اأن  يف 

ال�سوكة التي دا�ست عليها واخرتقت قدمها يوما 

ما �ستجعلها �سحية مر�س خطري

مل تهتم اأحمد بوخز ال�سوكة حتى بداأت قدمها 

يف التورم وتدهورت حالتها تدريجيا اإىل اأن برتت 

ال�����س��اق« وق��ال��ت اأح��م��د، ال��ت��ي تعي�س ب��ال��ق��رب من 

تبعد  التي  دارف���ور  �سمال  عا�سمة  الفا�سر  مدينة 

نحو األف كلم غرب العا�سمة، “لقد انتظرت ت�سع 

�سنوات قبل تلقي الرعاية الطبية وعندما و�سلت 

كان قد فات الأوان وكان ل بد من البرت«

اأحمد ح�سن فحل مدير  الروفي�سور  واأو�سح 

مركز الأبحاث الذي يعتمد جزئيا على الترعات 

ي��ت��ط��ور خل�سة،  امل��ر���س  “هذا  ن�����س��اط��ه،  مل��وا���س��ل��ة 

اأي  �سنوات، ويظهر على  ي�ستغرق عدة  اأن  وميكن 

جزء من اجل�سم«

امل�سابني  60% من  اأن  القول  “ميكننا  واأ�ساف 

لديهم اأطراف م�سوهة”، مو�سحا اأن امل�سابني “ل 

حياتهم  وتدمر  طبيعي  ب�سكل  امل�سي  ي�ستطيعون 

العمل  باإمكانهم  يعد  مل  والبع�س  الجتماعية، 

وي�سبحون عالة على عائالتهم«

اإن�����س��اوؤه ع���ام 1991، ع��ال��ج امل��رك��ز 9000  وم��ن��ذ 

البالد، معظمهم  اأنحاء  مري�س جمانا يف جميع 

م��ن ولي����ات اجل��زي��رة )و���س��ط( وال��ن��ي��ل الأب��ي�����س 

و���س��ن��ار )ج���ن���وب(. اإل اأن����ه يف ال���واق���ع ي��ف��وق ع��دد 

املر�سى هذا الرقم ب�سكل كبري، وقد مت برت قدم اأو 

�ساق اأو يد حواىل 20% من هوؤلء امل�سابني

الأك���ر  “هم  امل��ر���س  �سحايا  اأن  ف��ح��ل  وق����ال 

فقرا الذين يعي�سون يف قرى نائية وبدون موارد. 

اإىل املركز منهم هم  اإن من ي�سل  وميكننا القول 

الأكر حظا«

ثالثون  يعالج  املتطور،  امل��رك��ز  م�ست�سفى  ويف 

طبيبا 400 مري�س اأ�سبوعيا، بع�سهم )5%( ياأتون 

من “حزام ال��ورم الفطري”، اأي من نحو اأربعني 

ال�ستوائية  �سبه  اأو  ال�ستوائية  املناطق  يف  دول���ة 

واملك�سيك  والهند  وت�ساد  وال�سنغال  اإثيوبيا  مثل 

وفنزويال وغريهم  وقال فحل “بداأنا يف عام 2017 

مع خمتر ياباين ومنظمة غري حكومية مقرها 

يف جنيف، م�سروعا بحثيا كبريا يهدف، يف غ�سون 

عامني، اإىل تطوير دواء جديد فعال �سد البكترييا 

والفطريات مع تقليل مدة العالج اإىل عام واحد، 

قائال اإنه “اإذا جنحنا، �سيكون �سيئا عظيما«

االنباط-وكاالت

اأدان تقرير جديد ملنظمة الأمم املتحدة، 

ت��وري��د  ح��ظ��ر  ق���رار  انتهاكها  ب�سبب  ت��رك��ي��ا 

“قرار حظر  اإن  اإىل ليبيا، بقولها  الأ�سلحة 

ت���وري���د الأ���س��ل��ح��ة امل��ط��ب��ق ع��ل��ى ل��ي��ب��ي��ا غري 

تقوم  التي  النتهاكات  ب�سبب  نهائًيا،  فعال 

املت�سارعة  ل��الأط��راف  ال��داع��م��ة  ال���دول  بها 

هناك”

اأن تركيا على راأ�س الدول  واأكد التقرير 

التي مل توقف توريدها لل�سالح اإىل �ساحات 

م�ساعيها  اأوق��ف��ت  ولكنها  ليبيا،  يف  القتال 

اأورده  مل��ا  وف��ًق��ا  الأزم���ة،  حل��ل  الدبلوما�سية 

موقع تركيا الآن

اإر�سال  على  ال�سوء  التقرير  �سلط  فيما 

 10 عن  يقل  ل  وم��ا  مقاتلة،  عنا�سر  تركيا 

اأنواع من املعدات الع�سكرية اإىل ليبيا

وك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر ع��ن اأن ت��رك��ي��ا اأر���س��ل��ت 

م��ع��دات احل���رب الإل��ك��رتون��ي��ة وال�����س��واري��خ 

والطائرات  الدفاع اجلوي  واأنظمة  املوجهة 

ليبيا  غرب  اإىل  هجومية  وطائرات  امل�سرية 

لدعم حكومة الوفاق يف طرابل�س

االنباط-وكاالت

ق������ال اجل���ي�������س الإي�������������راين، اإن�������ه اأط���ل���ق 

حت���ذي���رات ���س��د ط���ائ���رات م�����س��رية اأم��ري��ك��ي��ة 

�سرق  يجريها  مناورات  منطقة  من  اقرتبت 

املحيط  و�سمال  عمان  وبحر  هرمز  م�سيق 

ب��ع��د تلقي  اب��ت��ع��دت  اأن���ه���ا  ال��ه��ن��دي، م���وؤك���دا 

املتحدث  اإيراين،  �سهرام  وذكر  التحذيرات. 

ال��ت��ي  الفقار99”،  “ذو  م����ن����اورات  ب���ا����س���م 

ان��ط��ل��ق��ت ���س��ب��اح ال��ي��وم اخل��م��ي�����س، اأن ق��وات 

حتذيرات  اأطلقت  اجلي�س  يف  اجلوي  الدفاع 

عن  البتعاد  منها  وطلبت  اأجنبية  لطائرات 

للمناورات. العامة  املنطقة 

�سلوك  ت��غ��ي��ري يف  ر���س��د  اأن���ه مت  واأ����س���اف 

اأم��ري��ك��ي��ة  ط���ائ���رات م�����س��رية م��ن دون ط��ي��ار 

وح����دات  اأن  اإىل  م�����س��ريا  اأم�������س،  ي����وم  م��ن��ذ 

ال�����ق�����وات اجل����وي����ة وال����ب����ح����ري����ة، مب����ا ف��ي��ه��ا 

F-27 وطائرات ا�ستطالع،  P3F و  طائرات 

ملغادرة  الأجنبية  للقوات  حت��ذي��رات  وجهت 

املناورات. منطقة 

واأ�سار اإيراين اإىل اأن “طائرات ا�ستطالع 

املعلومات  جمع  على  تعمل  ك��ان��ت  اأم��ري��ك��ي��ة 

اأن���ه���ا  م�����وؤك�����دا  املناورات”،  م���ن���ط���ق���ة  م����ن 

اإدراكها  بعد  املنطقة،  مغادرة  على  “اأجرت 
ا����س���ت���ع���داد م���ن���ظ���وم���ات ال���ر����س���د وامل���راق���ب���ة 

الإيرانية«. والدفاع 

وبداأت القوات الرية واجلوية والبحرية 

جنوب  وا�سعة  مناورات  الإي��راين  اجلي�س  يف 

اإنها  اجلي�س  وق��ال  اأي��ام،  ثالثة  مل��دة  البالد، 

ك��روز  ���س��واري��خ  لإط��الق  اخ��ت��ب��ارات  �ست�سهد 

“فاحت” و مروحيات. �سفينة  من 
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االنباط-وكاالت

اأكد اأمين خالد منر، وايل اخلرطوم، 

ال��ف��ي�����س��ان��ات وال�����س��ي��ول يف  ك���ارث���ة  اأن 

ال�����س��ودان ه���ذا ال���ع���ام، ك��ب��رية وال��دول��ة 

وال�سيطرة  احتوائها  اأج��ل  م��ن  ق��دم��ت 

ت�ستطيع عليها ما 

وقال وايل اخلرطوم، يف ت�سريحات 

ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء ال�������س���رق الأو������س�����ط يف 

اخلرطوم، “الكارثة هذا العام اأكر من 

اإمكانيات الدولة، ونتمنى من منظمات 

اأن  ال�سقيقة  وال����دول  امل���دين  امل��ج��ت��م��ع 

تعمل معنا على تدارك تلك الأزمة”

ولي���ة  ج���ه���ود  اأن  منر”  واأو�سح” 

جمابهة  اأج��ل  م��ن  م�ستمرة  اخل��رط��وم 

اآث�������ار ال���ف���ي�������س���ان، وت���خ���ف���ي���ف امل���ع���ان���اة 

حجم  اأن  اإىل  لف��ت��ا  امل��ت�����س��رري��ن،  ع���ن 

اخل�سائر كبري، مما ي�ستدعي ال�ستنفار 

اأجل  من  الطوارئ،  حلالة  وال�ستجابة 

تقدمي معونات عاجلة لالأ�سر املت�سررة

وك��������ان جم���ل�������س الأم���������ن وال�����دف�����اع 

ال�����������س�����وداين، ق����د ق������رر ي������وم اجل��م��ع��ة 

كوارث  “منطقة  البالد  اعتبار  املا�سي، 

ال��ط��وارئ يف  ح��ال��ة  واإع���الن  طبيعية”، 

وذلك  اأ�سهر،   3 ملدة  البالد  اأرج��اء  كافة 

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال�����س��ي��ول وال��ف��ي�����س��ان��ات 

من  اأك��ر  وخلفت  البالد،  �سربت  التي 

بالغة، حيث  مادية  واأ���س��رار  وف��اة،   100

ب�سكل  اإما  املنازل  اآلف  ع�سرات  انهارت 

كلي اأو جزئي

االنباط-وكاالت

�سفارة  اف��ت��ت��اح  ال��دمن��ارك  تعتزم 

يف  بغداد  العراقية  العا�سمة  يف  لها 

خريف هذا العام

وقال وزير اخلارجية الدمناركي، 

ي��ب��ه ك���وف���ود، يف ك��وب��ن��ه��اج��ن ال��ي��وم 

دورا  ي��ل��ع��ب  ال���ع���راق  اإن:  اخل��م��ي�����س 

ال�سرق  ا�ستقرار منطقة  حموريا يف 

الأو�������س������ط، و����س���ت���ع���زز ال�����دمن�����ارك 

ت���ع���اون���ه���ا م����ع ال����ع����راق م����ن خ���الل 

ال�سفارة افتتاح 

ب��الده تهدف  اأن  واأو���س��ح ك��وف��ود 

م���ن خ����الل اف���ت���ت���اح ال�������س���ف���ارة اإىل 

تعزيز احلوار مع بغداد يف جمالت 

مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب

الدمنارك  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 

���س��ت��ت��وىل ق��ي��ادة م��ه��م��ة ق���وات حلف 

العراق  يف  )ن��ات��و(  الأطل�سي  �سمال 

بحلول نهاية العام احلايل

االنباط-وكاالت

التون�سية،  الداخلية  اأعلنت وزارة 

 3 م��ن  خلية  ع��ن  الك�سف  اخلمي�س، 

ت�ستهدف  كانت   ، تكفريية  عنا�سر 

اإقامة اإمارة اإرهابية يف ولية قف�سة 

)جنوب غرب(

متكنت  بيان:  يف  ال���وزارة،  وقالت 

م�����س��ل��ح��ة ال���ت���وق���ي م����ن الإره�������اب 

قف�سة،  ب��ولي��ة  ال��وط��ن��ي،  للحر�س 

من  ال�سعد  بئر  مبنطقة  الأرب��ع��اء، 

عن  الك�سف  من  القطار،  معتمدية 

خم��ط��ط ي��ه��دف ل��رتك��ي��ز )اإق���ام���ة( 

على  القب�س  واإلقاء  اإرهابية،  اإمارة 

3 تكفرييني بعد اأن تعمدوا التاأثري 

امل�����س��اج��د باجلهة  ب��اأح��د  اإم����ام  ع��ل��ى 

ال�سبابية. الفئات  ا�ستقطاب  ق�سد 

العمومية  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 

ق���������ررت الح�����ت�����ف�����اظ ب���ال���ع���ن���ا����س���ر 

الثالثة التكفريية 

الإث��ن��ني،  ال��دول��ة  تنظيم  وت��ب��ن��ى 

ه��ج��وم��ا يف ولي���ة ���س��و���س��ة )���س��رق(، 

اأم��ن  ع��ن�����س��ر  ب��ح��ي��اة  اأودى  الأح�����د، 

واأ�ساب اآخر

ت�سهد   ،2011 اأي���ار  م��اي��و/  وم��ن��ذ 

تون�س هجمات اإرهابية ت�ساعدت يف 

من  الع�سرات  �سحيتها  وراح   ،2013

و�سائحني  والأم��ن  اجلي�س  عنا�سر 

اأجانب، قبل اأن ترتاجع يف ال�سنوات 

الأخرية

اأك���ر ه��ذه الهجمات  اأح���د  ووق���ع 

ع��ن��دم��ا   ،2016 م����ار�����س   7 دم����وي����ا 

مقرا  ال��دول��ة  م��ن  عنا�سر  هاجمت 

بنقردان  مدينة  يف  واأمنيا  ع�سكريا 

وا�ستبكت  ليبيا،  م��ع  احل���دود  ع��ل��ى 

م����ع ق�������وات الأم��������ن واجل����ي���������س، م��ا 

تنظيم  من  م�سلحا   55 بحياة  اأودى 

الدولة ، و12 من القوات التون�سية، 

و7 مدنيني

اإن  ت���ون�������س���ي���ون  وي����ق����ول خ������راء 

التجربة  اإف�سال  ي�ستهدف  الإره��اب 

الدميقراطية يف تون�س

 الخرطوم: كارثة الفيضانات أكبر 
من إمكانيات الدولة #السودان

الدنمارك تفتتح سفارة لها في العراق

 تونس.. تفكيك خلية 
تكفيرية بوالية قفصة
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االنباط-وكاالت

 ك�صفت �صحيفة “اللواء” اللبنانية اليوم 

“اأ�صر”  عن  النقاب   ،2020/9/10 اخلمي�س 

جهة تطلق على نف�صها ا�صم حركة “حرية”، 

خللية تابعة جلهاز ال�صتخبارات الإ�صرائيلي 

اخلارجي “مو�صاد«

ون�صرت �صحيفة “اللواء” اللبنانية، على 

موقعها الر�صمي: “ن�صر ح�صاب )انتل �صكاي( 

مقطعا م�صوًرا وزعته جهة تطلق على نف�صها 

ا�صم )حركة حرية( قالت اإّنها اأ�صرت �صباط 

مو�صاد ا�صرائيليني«

واأرفقت ال�صحيفة ت�صجيال م�صورا يظهر 

، يف م��ك��ان جم��ه��ول، وع���ّرف  ف��ي��ه ���ص��خ�����ص��نينْ

اأحدهما عن نف�صه با�صم ديفيد بن روزي، اإىل 

ا، اإل اأنه مل يذكر  جانبه �صخ�س معتقل اأي�صً

ا�صمه، قال اإنهم “ا�صرائيليون موجودين هنا«

ُت��ظ��ه��ر ال�صخ�صني  وت��ِب��ع امل��ق��ط��ع ���ص��ورة 

وحتته  ���ص��ورت��ه  تظهر  الأول  امل��ح��ت��ج��زي��ن، 

ا�صمه  وحت��ت  �صورته  تظهر  والآخ���ر  ا�صمه، 

عالمات ا�صتفهام، بالإ�صافة اإىل �صورة ثالثة 

عليها وع��ل��ى ال���ص��م ع��الم��ة ا���ص��ت��ف��ه��ام، مبا 

يوحي اأن هنالك احتمال وجود �صخ�س ثالث 

يف قب�صتها،

وُكتب فوق تلك ال�صور الثالث، “�صباط 

ج���ه���از امل���خ���اب���رات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي اخل���ارج���ي 

)املو�صاد( يف قب�صة حركة حرية«

وختم املقطع امل�صجل، ب�صورة يظهر فيها 

بنيامني  الإ�صرائيلي  الحتالل  وزراء  رئي�س 

الثمن”  “�صتدفع  ع��ب��ارة  وعليها  نتنياهو، 

باللغتني العربية والعربية

�صكريت”  ت��وب  “فل�صطني  ح�صاب  وك���ان 

“حرية”،  حلركة  بيان  ن�صر  في�صبوك،  على 

���ص��ب��اط يف  ع��ل��ى  القب�س  “األقينا  ف��ي��ه  ج���اء 

تنفيذ  خ��الل  وذل��ك  الإ�صرائيلية،  املخابرات 

ال�صباط مهاًما اأمنية عابرة للحدود«

اأن��ه��ا اخطفت  وذك���رت احل��رك��ة يف بيانها، 

وقالت  روزي”،  ب��ن  “ديفيد  يدعى  �صابطا 

اإنه عامل اإ�صرائيلي يف البرتوكيماويات، دون 

اأو مزيد  الثاين  ال�صخ�س  الك�صف عن هوية 

عملية  زم���ان  اأو  م��ك��ان  ب�صاأن  املعلومات  م��ن 

“الأ�صر«
ف��اإن��ه��ا  “حرية”،  ح��رك��ة  ب��ي��ان  وب��ح�����ص��ب 

تعّرف عن نف�صها على اأنها حركة تعمل على 

“حماربة العن�صرية والتطرف يف العامل«

االنباط-وكاالت

اأك�������دت ���ص��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز يف 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأن  افتتاحيتها 

ت��رام��ب ك���ان ي��ع��رف ب����اأن ف��رو���س ك��ورون��ا 

ق���ات���ل وم���ع���د ول��ك��ن��ه جت��اه��ل��ه وك�����ذب على 

ب�صاأنه الأمريكيني 

جديد  كتاب  يف  م��اورد  على  تعلق  وكانت 

الذي  وودورد  بوب  الإ�صتق�صائي  لل�صحايف 

ت��رام��ب حت���دث يف  ال��رئ��ي�����س  اأن  ف��ي��ه  ك�صف 

اع��رتف  ف��رباي��ر  �صباط/   7 يف  معه  مقابلة 

تنتقل  اأن  مي��ك��ن  ك���ورون���ا  ف��رو���س  اأن  ب��ه��ا 

ع�������دواه ع����رب ال����ه����واء وان������ه خ���ط���ر وم���ن 

احتواوؤه ال�صعب 

وق�����ال ل��ل�����ص��ح��ايف الإ���ص��ت��ق�����ص��ائ��ي ه���ذا 

وبهذه  فقط  ال��ه��واء  يف  تنف�س   ، ق��ات��ل  اأم��ر 

ال��ط��ري��ق��ة ي��ن��ت��ق��ل . وق��ال��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة اإن 

م���ع���رف���ة ال���رئ���ي�������س ب���خ���ط���ورة ال���ف���رو����س 

مل مت��ن��ع��ه ب��ع��د ���ص��ه��ر م���ن ع��ق��د جت��م��ع��ات 

خم�س  ويف  مغلقة  ق��اع��ات  داخ���ل  انتخابية 

اأن�صاره.  من  األف  ح�صرها  اأمريكية  مدن 

وق�����ص��ى ت���رام���ب اأ����ص���اب���ي���ع وه����و ي���ق���ول اإن 

الإنفلونزا  من  اأ�صواأ  لي�س  كورونا  فرو�س 

فرباير  �صباط/  نهاية  يف  ووع��د  املو�صمية. 

اأنه �صيختفي . ويف بداية اآذار/ مار�س قال: 

نقوم بعمل عظيم ملواجهة الفرو�س

وت�������ص���اءل���ت ال�������ص���ح���ي���ف���ة ع����ن ال����داع����ي 

يتهم  وهو  ومل��اذا  الأمريكيني؟  على  للكذب 

حول  كذب  بامل�صوؤولية،  ال�صينية  احلكومة 

قليلة؟  اأي��ام  بعد  جائحة  اعترب  ما  خطورة 

اأقلل من  اأن  دائما  اأردت  ترامب  وال��رد من 

اآذار/   19 يف  ل�����وودورد  ق���ال  ح�صبما  ���ص��اأن��ه 

�صاأنه  م��ن  التقليل  اأف�صل  اأزال  ول  م��ار���س 

لأنني ل اأريد خلق حالة فزع

ومل ي��ك��ن ت���رام���ب وح����ده م���ن ق��ل��ل من 

اأن�صاره  بل وعدد كبر من  الفرو�س  �صاأن 

الإج���راءات  ان��ت��ق��دوا  ال�صيا�صيني  وحلفائه 

تو�صعه.  ملنع  ن�صرت  التي  العامة  ال�صحية 

�صريعا  ال��ف��رو���س  ان��ت�����ص��ر  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة 

واأ�صاب وقتل اأعدادا كبرة من الأمريكيني 

اأي دول��ة نظرة. ول��و ك��ان عدد  واأك��ر من 

 100.000 الإ���ص��اب��ات يف اأم��ري��ك��ا اأك��ر م��ن  

حالة كما يف كندا لظل عدد من الأمريكيني 

اليوم على قيد احلياة

وت��ق��ول ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز اإن امل�����ص��وؤول��ي��ة 

ال���ك���ربى ع���ن ح�����الت الإ����ص���اب���ة ت��ق��ع على 

ع��ات��ق ال��رئ��ي�����س. وم���ع ك��ل ك��ذب��ة ت��ف��وه بها 

فال�صوؤال  تغريدات  عرب  ن�صرها  اأو  الرئي�س 

كانوا  ال��ذي��ن  الإدارة  م�����ص��وؤويل  �صمت  ع��ن 

بالو�صع يعرفون 

وح�����اول ال��رئ��ي�����س م�����رارا ت��ك��م��ي��م اأف����واه 

ال�صحيني  وامل�����ص��وؤول��ني  ال��ع��ل��م��اء  واإ���ص��ك��ات 

ج��دا،  امل��ت��ف��ائ��ل  تقييمه  خ��ال��ف��وه يف  ال��ذي��ن 

باأ�صخا�س  الأح��ي��ان  غ��ال��ب  يف  وا�صتبدلهم 

اأق������ل ك����ف����اءة م���ن���ه���م. وق����ام����ت ق�����وة امل���ه���ام 

اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي راج��ع��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب�����ص��اأن 

عليهم  تظهر  مل  الذين  الأ�صخا�س  فح�س 

البارز يف  الطبيب  اأعرا�س، يف وقت كان يف 

يخ�صع  فاوت�صي  انتوين  املعدية  الأمرا�س 

جراحية لعملية 

اأت��ال���س  ���ص��ك��وت  وق���ال طبيب الأع�����ص��اب 

املر�س  انت�صار  يف  خ��ربة  لديه  لي�صت  ال��ذي 

ب�����اأن م��ه��م��ة وق����ف ال���ف���رو����س ل��ي�����ص��ت م��ن 

فيه  ال��ت��زم��ت  وق��ت  يف  احل��ك��وم��ة  م�صوؤولية 

املعدية  والمرا�س  باملر�س  التحكم  مراكز 

ال�صمت

اأن ف�����ص��ل ال��رئ��ي�����س  وت��ع��ت��ق��د ال�����ص��ح��ي��ف��ة 

ك��ق��ائ��د ك���ان ���ص��ب��ب��ا يف م��ع��ان��اة الأم��ري��ك��ي��ني 

والثمن  الوفيات  ناحية  من  �صواء  الكثرة، 

يف  ت��ردد  عندما  م�صوؤول  وه��و  الإقت�صادي. 

مب�صابني  ات�صلوا  م��ن  ومتابعة  الفح�س 

خطة  وتنفيذ  التخطيط  يف  ف�صل  وعندما 

الواقية.  املالب�س  لتاأمني  وناجعة  وا�صحة 

وعندما قلل من �صاأن الأوامر ب�صاأن ارتداء 

الأقنعة والتزام التباعد الإجتماعي

قاتل  الفرو�س  اأن  يعرف  ترامب  وك��ان 

وينتقل عرب الهواء وكان يعرف اأن ماليني 

ميوتون.  وقد  باملر�س  ي�صابون  قد  النا�س 

وتك�صف ت�صجيالت وودورد اأن فريق ترامب 

ف�صل يف التحرك- حتى من خلف الأ�صواء- 

معلومات يف  لديهم من  كان  ما  على  وبناء 

ذلك الوقت

وم������ات يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ح����وايل 

من  اللف  مئات  وعانى  �صخ�س   200.000

وموؤملة.  بطيئة  تعايف  عملية  تبعها  املر�س 

وخ�����ص��ر ع�����ص��رات امل���الي���ني اأع��م��ال��ه��م وق��د 

وبيوت  امل��دار���س  وتواجه  بيوتهم.  يفقدون 

الإقت�صاد  اأم���ا  العمل  يف  �صعوبة  ال��رع��اي��ة 

ال�����ص��ورة لو  ك��ان��ت  ك��ي��ف  ف��م��م��زق. و تخيل 

 7 يف  الأمريكيني  مع  �صادقا  الرئي�س  ك��ان 

�صباط/ فرباير واأدار بهدوء رد الأمة على 

الفرو�س وعمل ما با�صتطاعته حلمايتها

االنباط-وكاالت

ال�صادرة  الربيطانية  ال�صحف  تناولت 

بينها  م��ن  الق�صايا  م��ن  العديد  اخلمي�س 

مليون   37 وت�صريد  نزوح  اإىل  ي�صر  تقرير 

حربها  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��دء  منذ  �صخ�س 

ال��ت�����ص��دي لتجدد  ع��ل��ى الإره������اب، وك��ي��ف��ي��ة 

زيادة عدد الإ�صابات بفرو�س كورونا

�صحيفة  يف  ال������راأي  ���ص��ف��ح��ة  م���ن  ن���ب���داأ 

ال���غ���اردي���ان وت��ق��ري��ر مل��اي��ك��ل ���ص��ايف ب��ع��ن��وان 

الأمريكية  احل��رب  ب��دء  منذ  “ال�صراعات 
مليون   37 ن���زوح  يف  تت�صبب  الإره����اب  على 

�صخ�س«

اأعدته جامعة  اإن تقريرا  الكاتب  ويقول 

ال�صراعات  اأن  اإىل  الأمريكية خل�س  براون 

ع��ل��ى  “احلرب  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ح���دث���ت  ال���ت���ي 

قبل عقدين تقريًبا مع التدخل  الإرهاب” 

ل  ما  نزوح  يف  ت�صببت  الأمريكي  الع�صكري 

يقل عن 37 مليون �صخ�س

وعقودا  ال��ع��راق  غ��زو  اإن  الكاتب  وي��ق��ول 

اإىل  اأدت  ذل��ك  اأعقبت  ال�صتقرار  ع��دم  م��ن 

اقتالع ما ل يقل عن 9.2 مليون حتى الآن، 

الأكر تكلفة من بني ثماين عمليات  وهي 

تقرير  يف  ت�صمينها  مت  اأمريكية  ع�صكرية 

ال��ت��اب��ع جلامعة  ت��ك��ال��ي��ف احل����رب  م�����ص��روع 

براون

ورك������ز ال���ت���ق���ري���ر ع���ل���ى ال����ن����زاع����ات م��ن��ذ 

ب��داأت  التي  الإرهابية  �صبتمرب   11 هجمات 

)كما  م�صلًحا  قتاًل  املتحدة  الوليات  فيها 

يف  �صاهمت  اأو   ، اأفغان�صتان(  اأو  ال��ع��راق  يف 

من  ���ص��ارك��ت  اأو  و���ص��وري��ا(  )ليبيا  ت�صعيده 

خ����الل ����ص���رب���ات ال���ط���ائ���رات ب�����دون ط��ي��ار 

ومبيعات  املعركة  م��ي��دان  يف  وامل�صت�صارين 

ال��ي��م��ن  اأخ���������رى )  الأ�����ص����ل����ح����ة وو�����ص����ائ����ل 

والفلبني( وال�صومال 

املفو�صية  م��ن  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 

الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية 

وم���رك���ز م��راق��ب��ة ال���ن���زوح ال���داخ���ل���ي ي��ق��در 

يف  ن��زح��وا  �صخ�س  مليون   7.1 اأن  التقرير 

ة4.4   ، اأفغان�صتان  يف  مليون  و5.3   ، �صوريا 

مليون يف اليمن ، و4.2 مليون يف ال�صومال 

باك�صتان و1.7 مليون يف  ، و3.7 مليون. يف 

الفلبني و1.2 مليون يف ليبيا

ال��ت��ق��ري��ر  م��ع��دي  ف����اإن  لل�صحيفة  وف��ق��ا 

وحدها  لي�صت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ي��رون 

امل�����ص��وؤول��ة ع���ن ال���ن���زوح ال���وا����ص���ع. وق���ال���وا: 

“ال�صببية تنطوي دائًما على تعدد املقاتلني 
وقرون  الأخ��رى،  القوية  الفاعلة  واجلهات 

واقت�صادية  �صيا�صية  وق���وى  ال��ت��اري��خ،  م��ن 

النطاق« وا�صعة  واجتماعية 

كورونا  فرو�س  مع  التعامل  ناأخذ  كيف 

على حممل اجلد مرة اأخرى؟

وت���ق���ري���ر  اآي  ���ص��ح��ي��ف��ة  اإىل  ون���ن���ت���ق���ل 

بعنوان  للراأي  ل�صتيوارت ميلز يف �صفحتها 

“ ك��ي��ف جت��ع��ل اجل��م��ه��ور ي���اأخ���ذ ف��رو���س 
كورونا على حممل اجلد مرة اأخرى«

وي���ق���ول ال��ك��ات��ب اإن����ه اع���ت���ب���اًرا م���ن ي��وم 

الثنني، �صيتم حظر التجمعات الجتماعية 

اأ�صخا�س يف اإجنلرتا كجزء  لأكر من �صتة 

انت�صار  من جهود احلكومة الأخرة لوقف 

فرو�س كورونا. ولكن مع فتح العديد من 

احل��ان��ات وامل��ط��اع��م الآن، وع���ودة الأط��ف��ال 

اإىل امل��در���ص��ة وت���زاي���د احل���دي���ث ع���ن ع���ودة 

ف����اإن اجل��م��ه��ور  اإىل م��ك��ات��ب��ه��م،  ال��ع��ام��ل��ني 

�صتعيق  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ائ��ل  يف  ت�صاربا  ي��واج��ه 

جهود احلكومة

“اأخذ  اأردن������ا  اإذا  اإن�����ه  ال���ك���ات���ب  وي���ق���ول 

اأخرى”،  مرة  اجلد  حممل  على  الفرو�س 

ك��م��ا ق��ال ن��ائ��ب ك��ب��ر امل�����ص��وؤول��ني الطبيني 

ف�صتحتاج  ت���ام،  ف��ان  ج��ون��اث��ان  اإجن��ل��رتا  يف 

وا����ص���ح���ة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  اإىل  احل���ك���وم���ة 

قدًما للم�صي 

ب��ال��ع��دل  ال�����ص��ع��ور  اإن  ال���ك���ات���ب  وي���ق���ول 

والإن���������ص����اف ����ص���ي���ك���ون رئ��ي�����ص��ي��ا يف ات���ب���اع 

ت�صدرها  ج��دي��دة  تعليمات  لأي  اجل��م��ه��ور 

الأول على  الإغ���الق  اإن  وي��ق��ول  احل��ك��وم��ة. 

م�صتوى البالد التزم به النا�س ب�صكل كبر 

وحظي بتاأييد جماهري كبر

ك��ب��را م��ن هذا  اأن ج��زءا  الكاتب  وي��رى 

عادل  باأنه  النا�س  قناعة  اإىل  يعود  اللتزام 

وم��ن�����ص��ف، ح��ي��ث ان��ط��ب��ق��ت ال���ق���واع���د على 

اجل��م��ي��ع وك����ان اجل��م��ي��ع يف ح��ال��ة اإغ����الق، 

عملنا  ع��ل��ى  الإغ������الق  ق���ي���ود  ت��ط��ب��ي��ق  ومت 

الجتماعية وحياتنا  ومدر�صتنا 

منذ  ال�صلوك  علماء  اإن  الكاتب  وي��ق��ول 

النا�س  ال��ت��زام  يف  مهم  الإن�����ص��اف  اأن  ف��رتة 

ب��ال��ق��واع��د. وي��ق��ول اإن ه��ذه ق��د ي��ك��ون هذا 

الأخر،  احلكومة  لإعالن  بالن�صبة  م�صكلة 

لأنه من غر العدل اإىل حد ما فر�س قيود 

ال���ص��ت��م��رار  م��ع  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ع��ل��ى حياتنا 

املكتب،  اإىل  العودة  على  العمال  ت�صجيع  يف 

وفرو�س كورونا ل يهتم ب�صاعات العمل

وي����ق����ول ال���ك���ات���ب اأي�������ص���ا اأن������ه م����ن غ��ر 

امل��ن�����ص��ف ت��ق��ي��ي��د ال��ت��ج��م��ع��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

اأو  العمل  يف  بالتجمعات  ال�صماح  مع  فقط، 

احلكومة  تقدم  فبهذا  املدر�صة،  بوابة  عند 

ك��ان  اإذا  فبالتاأكيد  ل��ل��ن��ا���س،  �صمنًيا  ع���ذًرا 

التجمع منا�صًبا يف بع�س الأحيان، بالتاأكيد 

، ل باأ�س به ول �صرر منه هذه املرة

ل توجد حلول �صريعة

وج�����اءت اف��ت��ت��اح��ي��ة ال���غ���اردي���ان ب��ع��ن��وان 

ي���وج���د ح����ل ����ص���ري���ع لأزم�������ة ف���رو����س  “ل 
مع  حتى  اإن��ه  ال�صحيفة  وت��ق��ول  كورونا”. 

ف���ر����س احل���ك���وم���ة ق����ي����وًدا ج���دي���دة ل��وق��ف 

احل��ي��اة  ع���ودة  اأن  يت�صح  الإ���ص��اب��ات  زي����ادة 

كان  كما  امليالد،  عيد  بحلول  طبيعتها  اإىل 

ياأمل، من  الوزراء بوري�س جون�صون  رئي�س 

امل�صتحيل �صرب 

�صهدت  اإجن��ل��رتا  اإن  ال�صحيفة  وت��ق��ول 

رت��ف��اًع��ا ح����اًدا يف م�����ص��ت��وي��ات الإ���ص��اب��ة، مع 

على  يومًيا،  م��وؤك��دة  حالة   2000 م��ن  اأك��ر 

ال���رغ���م م���ن ع���دم وج����ود زي����ادة مم��اث��ل��ة يف 

حالت الدخول اإىل امل�صت�صفيات اأو معدلت 

الوفيات. قد يكون ذلك جزئًيا ب�صبب تاأخر 

وكذلك  لأ�صابيع  اجل��دي��دة  الإ�صابات  تلك 

لأن احلالت اجلديدة تظهر يف الغالب بني 

ال�صباب

حركة حربة.اسرنا ضباط في الموساد االسرائيلي 

 نيويورك تايمز: ترامب كذب على األمريكيين حول كورونا وهو مسؤول عن اإلصابات والوفيات والدمار اإلقتصادي

 الحرب األمريكية على اإلرهاب شردت 37 مليون شخص

االنباط-وكاالت

اأك�����د ال���ن���اط���ق ب��ا���ص��م ه��ي��ئ��ة ����ص���وؤون 

الأ����ص���رى وامل��ح��رري��ن ح�����ص��ن ع��ب��د رب��ه، 

يعي�صون  الأ���ص��رى  اأن  اخلمي�س،  ال��ي��وم 

بعد  �صيما  ول  للغاية،  �صعبة  اأو���ص��اًع��ا 

“كورونا” يف  باإ�صابات  ملحوظ  ارتفاع 

“عوفر” الإ�صرائيلي �صجن 

واأو���ص��ح ع��ب��د ب��ه، يف ح��دي��ث لإذاع���ة 

الرئي�س  امل�����ص��در  اأن  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ق��د���س 

“كورونا”  بفرو�س  اأ�صًرا   29 لإ�صابة 

ه����م ال�������ص���ج���ان���ون واف��������راد امل���خ���اب���رات 

ال�صجون وافرادها و�صباط م�صلحة 

خطوات  على  نعول  ل  “نحن  وق��ال 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����ص��ج��ون  م�صلحة  اإدارة 

بفحو�صات كورونا، اإذا كانت تتخذ �صبل 

الوقاية ال�صحية املعمول بها عاملًيا«

العاملة  املوؤ�ص�صات  كافة  اأن  واأ�صاف 

مب��ج��ال الأ�����ص����رى ط��ال��ب��ت ب���الإ����ص���راف 

الأمم����������ي ع����ل����ى ال���ت���ح���ل���ي���ل امل����خ����ربي 

اأو�صاع  لفرو�س كورونا والطالع على 

املر�صى الأ�صرى 

الحتالل  �صلطات  اأن  به،  عبد  وب��نّي 

تعوق وجود اأي جلان حمايدة برف�صها 

ال��و���ص��ول  ال�����ص��م��اح لأي جل��ن��ة حت����اول 

لظروف العتقال يف ال�صجون

ون��ب��ه��ة م���ن ت���زاي���د ن�����ص��ب��ة امل��خ��اط��ر 

تف�صي  جراء  املر�صى  بالأ�صرى  املتعلقة 

واله��م��ال  امل��ن��اع��ة  قلة  نتيجة  ك��ورون��ا، 

امل�صتمر جتاه هذه الفئة من الأ�صرى

تت�صافر  اأن  املطلوب  اأن  على  و�صّدد 

اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة وال�������ص���ع���ب���ي���ة ع��ل��ى 

امل���������ص����ت����وى ال�����ق�����ان�����وين والع������الم������ي 

الأ���ص��رى  ق�صية  لإب��ق��اء  واجل��م��اه��ري 

ال�صاحة حا�صرة على 

الأ����ص���رى  اأن  اإىل  ب����ه،  ع��ب��د  واأ�����ص����ار 

وا�صح  موقف  لهم  ك��ان  الفل�صطينيني 

على  احتجاًجا  الوجبات  اأع��ادوا  حينما 

ب��ح��ي��اة  اأودى  ال����ذي  ال��ط��ب��ي  اله���م���ال 

الأ�صر داود 

االنباط- وكاالت

 ق����ال وزي����ر ال���دف���اع ال���ي���اب���اين ت���ارو 

انتخابات  اإج��راء  املتوقع  من  اإن��ه  كونو 

ع��ام��ة م��ب��ك��رة، رمب��ا يف اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم، 

ب��ع��د اخ��ت��ي��ار خ��ل��ي��ف��ة ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء 

الأ���ص��ب��وع  اآب���ي  ���ص��ي��ن��زو  ولي��ت��ه  املنتهية 

اأقيم  املقبل، وذكر كونو -خالل حديث 

ع���رب الإن���رتن���ت م���ع م��رك��ز ال��درا���ص��ات 

ال�صرتاتيجية والدولية وح�صبما نقلت 

يوم  تاميز” اليابانية  “جابان  �صحيفة 

الإل��ك��رتوين-:  موقعها  على  اخلمي�س 

مبكرة،  عامة  انتخابات  اإج���راء  نتوقع 

رمبا يف وقت ما يف اأكتوبر

اليابان �صتكون بعد ذلك  اأن  واأ�صاف 

واأوملبياد  اأوملبياد طوكيو  جاهزة لإقامة 

اإىل  ت��اأج��ي��ل��ه��ا  ال��ت��ي مت  الإع���اق���ة،  ذوي 

فرو�س  جائحة  ب�صبب  املقبل  ال�صيف 

امل�صتجد )كوفيد-19(” كورونا 

من  تاميز” اأن��ه  “جابان  واأو���ص��ح��ت 

ل��ل��ح��زب  ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د  اأن  امل���وؤك���د 

الليربايل الدميقراطي احلاكم �صيكون 

لأن احلزب  املقبل نظرا  ال��وزراء  رئي�س 

يحق  كما  النواب،  جمل�س  على  ي�صيطر 

اآب��ي  ولي��ة  م��ن  تبقى  م��ا  للفائز خدمة 

العام  �صبتمرب من  للحزب حتى  كزعيم 

املقبل

ل��ك��ن ال��ت��ك��ه��ن��ات ل ت���زال ق��ائ��م��ة ب��اأن 

ب�صرعة  يدعو  قد  املقبل  ال��وزراء  رئي�س 

ال��ن��واب  مل��ج��ل�����س  ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة  اإىل 

حمتملة  �صعبية  زي��ادة  م��ن  لال�صتفادة 

ال���ق���ي���ادة،  يف  ت��غ��ي��ر  ات���ب���اع  اإىل  مت��ي��ل 

عامة  انتخابات  اإج���راء  يتحتم  ما  قبل 

املقبل،  العام  من  اأكتوبر  اأواخ��ر  بحلول 

ع��ن��دم��ا ت��ن��ت��ه��ي ف����رتة الأرب������ع ���ص��ن��وات 

احلالية لنواب املجل�س

االنباط-وكاالت

ال��ن��واب اجل��زائ��ري  ���ص��ادق جمل�س 

احلا�صرين  ب��اإج��م��اع  اخلمي�س  ال��ي��وم 

ع���ل���ى م�������ص���روع ال����ق����ان����ون امل��ت�����ص��م��ن 

ت��ع��دي��ل ال��د���ص��ت��ور، وال����ذي ب���ادر اإل��ي��ه 

رئي�س البالد عبد املجيد تبون كاأحد 

اأطلقها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ت��زام��ات��ه 

لال�صتحقاق  الن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  يف 

ال���رئ���ا����ص���ي ال�����ذي ج����رى ب���ت���اري���خ 12 

املا�صي اأول/دي�صمرب  كانون 

وكان جمل�س الوزراء �صادق الأحد 

الد�صتور  تعديل  م�صروع  على  املا�صي 

ال�صعبي  لال�صتفتاء  ���ص��ي��ط��رح  ال���ذي 

ث��ان/ن��وف��م��رب  ت�����ص��ري��ن  م��ن  الأول  يف 

املقبل، يف ذكرى اندلع ثورة التحرير 

الفرن�صي ال�صتعمار  من 

رئي�س  ج��راد،  العزيز  عبد  وو�صف 

على  النواب  ت�صويت  عملية  ال��وزراء، 

التاريخية  ب�  الد�صتور  تعديل  م�صروع 

غاية  لي�س  ال��د���ص��ت��ور  ه��ذا  اأن  واأك���د   ،

يف ح���د ذات�����ه ب���ل ه���و حم���ط���ة حت���ول 

مف�صلية يف بناء اجلزائر اجلديدة

ال�صعب  تزكية  ثقته يف  واأعرب عن 

اجل���زائ���ري مل�����ص��روع ال��ت��ع��دي��ل ال���ذي 

التي عرب  واآماله  لتطلعاته  ي�صتجيب 

�صباط/  22 يف  هبته  خ��الل  من  عنها 

فرباير 2019 عرب احلراك املبارك

وي��������ت��������وزع م�������������ص������روع ال����ت����ع����دي����ل 

ال�����د������ص�����ت�����وري ع����ل����ى ����ص���ت���ة حم������اور 

���ص��ي��غ��ت ع��ل��ى ����ص���وء ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي 

املكلفة  اخل����رباء  جل��ن��ة  ا�صتخرجتها 

الق��رتاح��ات  من  الد�صتور  مبراجعة 

ال�����ص��رائ��ح  خم��ت��ل��ف  م��ن  تلقتها  ال��ت��ي 

الوطنية  وال�صخ�صيات  الجتماعية 

عددها  بلغ  والتي  ال�صيا�صية  والقوى 

5018 مقرتحا

ويتعلق الباب الأول باملبادئ العامة 

ال���ت���ي حت���ك���م امل���ج���ت���م���ع اجل�����زائ�����ري، 

الأ�صا�صية  ب��احل��ق��وق  ال��ث��اين  وال��ب��اب 

واحلريات العامة والواجبات، والباب 

والف�صل  ال�صلطات  بتنظيم  ال��ث��ال��ث 

ب��ي��ن��ه��ا، ف��ي��م��ا ي��رت��ب��ط ال���ب���اب ال��راب��ع 

اخلام�س  والباب  الرقابة،  مبوؤ�ص�صات 

ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة، وال���ب���اب 

الد�صتوري بالتعديل  ال�صاد�س 

 سجون االحتالل تشهد أوضاع صحية 
صعبة ومخاوف من ارتفاع اصابات »كورونا«

 وزير الدفاع الياباني يرجح إجراء انتخابات 
عامة مبكرة بعد اختيار خليفة شينزو آبى

خطوة تاريخية..«النواب الجزائري« 
يصادق على مشروع تعديل الدستوز
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت

ت�����وج الأم�������ر ع���ب���د ال���ع���زي���ز ب����ن ت��رك��ي 

الأرب��ع��اء،  م�ساء  الريا�سة،  وزي��ر  الفي�سل، 

ف��ري��ق ال���ه���ال، ب��ل��ق��ب ال�����دوري ال�����س��ع��ودي 

للمحرتفني. واأنهى الهال، ن�سخة الدوري 

72 نقطة، كاأكرث فريق  املو�سم بر�سيد  هذا 

ح�����س��ًدا ل��ل��ن��ق��اط يف م��و���س��م واح����د ب��ت��اري��خ 

للمحرتفني. واحتفل  ال�����س��ع��ودي  ال����دوري 

ال���زع���ي���م ب��ط��ري��ق��ة مم���ي���زة ب��ل��ق��ب ال�����دوري 

تاريخه،  يف  ع�سر  ال�ساد�سة  للمرة  ال�سعودي 

امل�سابقات، على  والبطولة رقم )60( يف كل 

و�سط  بالريا�ض،  �سعود  امللك  جامعة  ملعب 

اأجواء احتفالية كبرية رغم غياب احل�سور 

ف��رح��ة  احل��ف��ل  ع��ل��ى  اجلماهريي. وطغت 

عامرة لإدارة وجنوم الهال، و�سط الألعاب 

ال��ن��اري��ة وامل���وؤث���رات ال��ب�����س��ري��ة وال�����س��وت��ي��ة، 

من  الأوىل  ب��ال��ك��اأ���ض  اجلميع  احتفل  حيث 

ن��وع��ه��ا وال��ت��ي ت��ع��د الأغ��ل��ى يف ال��ع��امل، كما 

الهال يف  ال��ذي حققه  اآ�سيا  كاأ�ض  مت جمع 

الكاأ�سني  بني  اجلمع  ومت  الأخ��رية،  ن�سخته 

يف م�ساهد من الفرحة الغامرة.

من جهة اخرى اأكد �سعود كريري مدير 

الفوز  اأن  ال��ه��ال،  ب��ن��ادي  ال��ك��رة  اإدارة  ع��ام 

اأخ���رى  اآ���س��ي��ا م���رة  اأب���ط���ال  ب��ب��ط��ول��ة دوري 

ال���ق���ادم، م�����س��ي��دا مبجموعة  ال��زع��ي��م  ه���دف 

كريري،  بالفريق. وقال  املوجودة  الاعبني 

يف ت�����س��ري��ح��ات ل��ربن��ام��ج ال��دي��وان��ي��ة عرب 

“البطولة  ال�سعودية:  الريا�سية  القنوات 

ل��ن��ا، وم��ن  ال��ه��دف الأول  الآ���س��ي��وي��ة ك��ان��ت 

���س��اي��ت��ام��ا ح��ددن��ا ه��دف  ال��ي��اب��ان ويف ملعب 

وقاتلنا حتى حققناه وهلل احلمد،  الدوري، 

ب��دوري  ال��ف��وز  على  من�سب  الآن  وتركيزنا 

“لعبي  اآخرى«. واأ�ساف:  اآ�سيا مرة  اأبطال 

ال����ه����ال ل���دي���ه���م وع�����ي ك���ب���ري وط��م��وح��ه��م 

بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  ع��ن��د  ي��ت��وق��ف��ون  ع����ايل، ول 

واح���د وي��ط��م��ح��ون ل���اإجن���ازات ول��اأف�����س��ل 

با�ستمرار«.

70

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 الهالل زعيم فوق العادة

 ميسي يواصل التدريب بحماس

 حمارشة تحصل على منحة ماجستير الفيفا

 ريال مدريد وخطة التخلص من بيل

مدريد - وكاالت

مي�سي،  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ت��واج��د 

ق��ائ��د ب��ر���س��ل��ون��ة، يف امل��دي��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 

من  اخلمي�ض،  �سباح  جامرب”،  “خوان 
تدريبية. وياأتي  ح�����س��ة  خ���و����ض  اأج�����ل 

ح�����س��ور م��ي�����س��ي ل��ل��ت��دري��ب��ات، يف ال��وق��ت 

ال���ذي م��ن��ح ف��ي��ه رون��ال��د ك��وم��ان، امل��دي��ر 

ال����ف����ن����ي، راح���������ة ل���ل���ف���ري���ق. وب���ح�������س���ب 

ديبورتيفو« الإ�سبانية،  �سحيفة »موندو 

ف������اإن ك����وم����ان ����س���م���ح مل��ي�����س��ي وب��رف��ق��ت��ه 

كليمينت لينجليت و�سريجيو بو�سكيت�ض، 

حل�سة  باخل�سوع  ج��ري��زم��ان،  واأن��ط��وان 

منحها  التي  الراحة  من  ب��دًل  تدريبية، 

ل���ب���اق���ي امل���ج���م���وع���ة. وق���رر ال��ه��ول��ن��دي 

النجم  ب��ع��ودة  كومان، ال�سماح  رون��ال��د 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������س���ي، ق��ائ��د 

ال���ت���دري���ب���ات  ل���ل���م�������س���ارك���ة يف  ال����ف����ري����ق، 

اأن  املقرر  ومن  الأربعاء.  منذ  اجلماعية 

حتت  مبارياته  اأوىل  بر�سلونة  يخو�ض 

ق��ي��ادة ك���وم���ان، ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل، مع 

نادي نا�ستيك دي تاراجونا، وهي مباراة 

ودي����ة ���س��م��ن ا����س���ت���ع���دادات ال��ب��ل��وج��ران��ا 

اجلديد. للمو�سم 

االنباط - عمان

لكرة  الوطني  املنتخب  لعبة  ت�ستعد 

لل�سفر  حمار�سة  زينة   ، ال�سابقة  القدم 

امل��ق��ب��ل  الأ����س���ب���وع  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 

الحت��اد  من  املاج�ستري  درا���س��ة  يف  للبدء 

ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم وه���ي امل��ن��ح��ة التي 

ح�سلت عليها من خال برنامج الحتاد 

الدرا�سية  للمنح  ال��ق��دم  لكرة  الآ���س��ي��وي 

لكرة  الأردين  الحت��اد  من  كبري  وبدعم 

 “ ال��ف��ي��ف��ا  “ماج�ستري  وَي��ح��ت��ل  ال���ق���دم. 

على  والثالثة  اأوروب���ا  يف  الأوىل  املرتبة 

اأه��م��ي��ت��ه من  م��ن ح��ي��ث  ال��ع��امل  م�ستوى 

املخت�سة  ال��ُع��ل��ي��ا  ال��درا���س��ات  جميع  ب��ني 

“ماج�ستري  ويخت�ض  الريا�سي.  بال�ساأن 

والعلوم  والإدارة  ال��ق��ان��ون  يف  الفيفا” 

يقت�سر  ول  ال���ري���ا����س���ة  يف  الإن�������س���ان���ي���ة 

كذلك  ويت�سمن  ال��ق��دم  ك��رة  على  فقط 

ال����درا�����س����ة يف ث�����اث م�����دن اأوروب������ي������ة ، 

و�سوي�سرا.ومتتلك  واإيطاليا  بربيطانيا 

زي��ن��ة ح��م��ار���س��ة خ���ربة ك��ب��رية يف امل��ج��ال 

ال��ري��ا���س��ي ب��ع��د م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ال��ع��دي��د 

والتي  الدولية  الريا�سية  الأح��داث  من 

من�سب  �سغلت  فقد   ، الأردن  يف  اأقيمت 

كاأ�ض  بطولة  يف  امل�سابقة  ارتباط  �سابط 

 17 لل�سيدات حت��ت  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��امل 

عاماً عام 2016 ومدير امللعب امل�ست�سيف 

يف بطولة كاأ�ض اآ�سيا لل�سيدات عام 2018 

ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  ك��ذل��ك من�سب  و���س��غ��ل��ت 

لل�سيدات  ال�سلة  لكرة  الوطني  للمنتخب 

اآ�سيا لكرة  وم�ساعدة مدير بطولة غرب 

ال�سلة وغريها من الأحداث واملنا�سب .

مدريد - وكاالت

اأف��������اد ت���ق���ري���ر ����س���ح���ف���ي اإجن����ل����ي����زي، 

نادي ريال مدريد ي�ستعد  باأن  اخلمي�ض، 

لتخاذ قرار جديد ب�ساأن لعبه الويلزي 

ريال  ال�سيف. وي�سابق  هذا  بيل  جاريث 

م����دري����د ال����زم����ن م����ن اأج������ل ال��ت��خ��ل�����ض 

م��ن ب��ي��ل، ب��ع��دم��ا خ���رج ال��وي��ل��زي نهائيا 

م��ن خ��ط��ط م��درب��ه زي��ن ال��دي��ن زي���دان، 

وب���ال���ت���ايل ب����ات مي��ث��ل ع��ب��ئ��ا م��ال��ي��ا على 

14 مليون  يتقا�سى  اأنه  �سيما  النادي، ل 

اإجنليزية  تقارير  �سنويا. واأ�سارت  ي��ورو 

مل  خل��ي��ار  �سيلجاأ  م��دري��د  ري���ال  اأن  اإىل 

من  التخل�ض  اأجل  من  قبل  من  يف�سله 

الاعب، يف ظل تعنته ووكيله يف اخلروج 

برنابيو. وبح�سب  ����س���ان���ت���ي���اج���و  م����ن 

تيليجراف« الإجنليزية،  �سحيفة “ديلي 

50% من  فاإن ريال مدريد م�ستعد لدفع 

اأجل ت�سهيل خروجه من  راتب بيل، من 

���س��ان��ت��ي��اج��و ب��رن��اب��ي��و ومت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق 

الإجنليزي. وان�سم  الدوري  اإىل  لعودته 

ل��ل��م��و���س��م  ال��ت��ح�����س��ري  اإىل م��رح��ل��ة  ب��ي��ل 

الرغم  على  مدريد،  رفقة ريال  اجلديد 

املجموعة،  بقية  م��ع  ي��ت��درب  اأن��ه مل  م��ن 

بعدما  الركبة،  يف  اآلم  من  يعاين  حيث 

م��ب��ارات��ني  ب���اده يف  م��ع منتخب  ���س��ارك 

ال�سيف  الأوروب����ي����ة. ويف  الأمم  ب���دوري 

امل��ا���س��ي، ك���ان ب��ي��ل ق��ري��ًب��ا م��ن الن��ت��ق��ال 

اإل  ال�سيني،  �سونينج  جياجن�سو  لفريق 

ب�سبب  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ف�����س��ل��ت  ال�����س��ف��ق��ة  اأن 

رف�������ض ري�����ال م���دري���د اإط������اق ���س��راح��ه 

جماًنا .

االنباط - عمان

لكرة  الآ�سيوي  التنفيذي يف الحتاد  املكتب  قرر 

كاأ�ض  بطولة  ال��غ��اء  اخلمي�ض  ام�����ض  ي��وم  ال��ق��دم 

الحتاد الآ�سيوي ملو�سم 2020 التي ي�سارك فيها 

من الردن فريقا الفي�سلي واجلزيرة وجاء هذا 

التي  ك��ورون��ا،  جائحة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  ال��ق��رار 

ف��ر���س��ت ع��ل��ى الحت����اد ال��غ��اء ال��ب��ط��ول��ة ..وب��ع��د 

تعذر الدول امل�ست�سيفة ملباريات دور املجموعات 

ع��ن ال���س��ت�����س��اف��ة  وق���ال الحت����اد يف ب��ي��ان على 

العتبار  بعني  الأخذ  “بعد  انه  الر�سمي  موقعه 

اجلغرافية  املناطق  يف  اللوج�ستية  الرتتيبات 

اخل��م�����س��ة ل��ل��ق��ارة ���س��م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض الحت���اد 

اأن  الآ�سيوي، وافق املكتب التنفيذي على اعتبار 

القهرية،  ال��ق��وة  ظ��رف  فر�ست  ك��ورون��ا  جائحة 

وب��ال��ت��ايل ن��ع��ل��ن ب��اأ���س��ف ع��ن اإل��غ��اء ال��ب��ط��ول��ة يف 

2020 ..ي�سار اإىل اأن فريق الفي�سلي  ن�سخة عام 

ك���ان ���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ك��اأ���ض الحت���اد 

الآ���س��ي��وي اىل ج��ان��ب ف���رق الن�����س��ار ال��ل��ب��ن��اين 

ال��ك��وي��ت��ي، فيما  ال�������س���وري وال���ك���وي���ت  وال���وث���ب���ة 

ال��ث��ال��ث��ة اىل  امل��ج��م��وع��ة  ك���ان يلعب اجل��زي��رة يف 

البحريني  وال��رف��اع  العماين  ظفار  ف��رق  جانب 

والقاد�سية الكويتي .

االنباط - عمان

ت���ن���ط���ل���ق م���������س����اء ال������ي������وم اجل���م���ع���ه 

م����ن����اف���������س����ات م����رح����ل����ة ال������ذه������اب م��ن 

ال�����دوري ال��ن�����س��وي ل��ل��م��ح��رتف��ات ل��ك��رة 

م��ب��اراة  ب��اإق��ام��ة   ،2020 للمو�سم  ال��ق��دم 

واح�����دة ع��ن��د ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء، جتمع 

والأهلي. وت�ستاأنف  القاد�سية  فريقي 

امل���ب���اري���ات ي����وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل، ب��ل��ق��اء 

يجمع الرثوذك�سي و�سباب الأردن عند 

عند  يتبعها  م�ساء،  اخلام�سة  ال�ساعة 

الثامنة مباراة عمان والن�سر. وي�سارك 

على  مناف�ساته  تقام  ال��ذي  ال���دوري  يف 

1 مب���دي���ن���ة احل�����س��ني  م���ل���ع���ب ال���ب���ول���و 

الأردن،  ���س��ب��اب  ه���ي  ف���رق   7 ل��ل�����س��ب��اب، 

ع����م����ان،الأرث����وذك���������س����ي، ال����س���ت���ق���ال، 

القاد�سية. ي�سار  ال��ن�����س��ر،  الأه����ل����ي، 

بلقب  ف��از  الردن  �سباب  ف��ري��ق  ان  اىل 

احت����اد  امل����ا�����س����ي.وك����ان  امل���و����س���م  دوري 

ال��ك��رة ق��د اأج���رى ت��ع��دي��ًا ع��ل��ى ج��دول 

ال��دوري  من  ال��ذه��اب  مرحلة  مباريات 

ب��دًل  اجلمعة،  ال��ي��وم  لينطلق  الن�سوي 

احلكومي  ال��ق��رار  ظ��ل  يف  ال�سبت،  م��ن 

ال�سامل. وياأتي  باحلظر  العمل  باإلغاء 

ق���رار الحت����اد، ب��ت��ع��دي��ل م��واع��ي��د كافة 

اإقامتها عند  املباريات التي كانت مقرر 

عند  لتبداأ  �سبت،  كل  ظهر  من  الثانية 

ال�ساد�سة م�ساء اجلمعة، لتجنب خو�ض 

ظل  يف  الظهرية،  �ساعات  يف  املواجهات 

ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة، وم��ع التوجه 

احل��ك��وم��ي ب��اإل��غ��اء احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل، ما 

يتيح اإعادة جدولة اللقاءات اأيام اجلمع.

وك�����ان الحت�����اد اأع���ل���ن يف وق����ت ���س��اب��ق، 

 14 ملدة  ن�ساطاته احرتازياً  كافة  تعليق 

اأن  ال��ط��وارئ، قبل  ب��ق��رار جلنة  ي��وم��اً، 

انخفا�ض  مع  الن�ساط  ا�ستئناف  تعاود 

م��وؤ���س��ر اخل���ط���ورة، م��راع��ي��ة يف ال��وق��ت 

ذات���ه اإ���س��دار ج���داول م��واع��ي��د ج��دي��دة 

وم��ن  وامل��ن��اف�����س��ات،  ال��ب��ط��ولت  ملختلف 

للمحرتفات  ال��ن�����س��وي  ال����دوري  بينها 

الذي كان مقرر انطاقه اأواخر ال�سهر 

عمل  ور�سة  اأق��ام  الحت��اد  املا�سي.وكان 

مل������دراء ال���ف���رق وال����ك����وادر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

امل�سرفة على مباريات الدوري الن�سوي، 

ت�سجيل  واآل��ي��ة  لنظام  �سرحاً  ت�سمنت 

اإ�سافة  الك�سوفات،  واعتماد  الاعبات 

ال��ربوت��وك��ول  تفا�سيل  ا�ستعرا�ض  اإىل 

ال�سحي املطبق خال املناف�سات.=

امريكا - وكاالت

مناف�ستها  اأزاري��ن��ك��ا  فيكتوريا  �سحقت 

و0-6   1-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  م���ريت���ن���ز  اإل���ي�������س���ه 

قبل  ال���دور  اإىل  ل��ت��ت��اأه��ل  امل��ا���س��ي��ة  الليلة 

ال���ن���ه���ائ���ي ب���ب���ط���ول���ة اأم����ري����ك����ا امل��ف��ت��وح��ة 

�سريينا  غرميتها  �ستواجه  حيث  للتن�ض 

ابت�سمت  التي  اأزارينكا،  وليامز.و�سددت 

وه������زت راأ����س���ه���ا جت����اوب����ا م����ع امل��و���س��ي��ق��ى 

21 ���س��رب��ة ن��اج��ح��ة  ب��ا���س��ت��اد اآرث�����ر اآ������ض، 

ل��ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ت��ه��ا ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 

الأوىل  م��واج��ه��ت��ه��م��ا  يف   16 امل�����س��ن��ف��ة 

ع���ل���ى الإط����اق. وح���������س����م����ت اأزاري����ن����ك����ا 

عندما  ق��وي  اأداء  بعد  الأوىل  املجموعة 

ب�سربة  البليجيكية  ال��اع��ب��ة  اأط���اح���ت 

 13 رق��م  ال�سهل  ال��رق��م  لرتتكب  اأم��ام��ي��ة 

ت����رتاج����ع ال��اع��ب��ة  امل���ج���م���وع���ة. ومل  يف 

احل���ا����س���ل���ة ع���ل���ى ل��ق��ب��ني يف ال���ب���ط���ولت 

عاما   31 عمرها  ال��ب��ال��غ  ال��ك��ربى  الأرب���ع 

اأرج��اء  الرك�ض يف  واأج��ربت مريتنز على 

�سددت  عندما  �سعودها  وح�سمت  امللعب 

ال��اع��ب��ة ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ���س��رب��ة خ��ل��ف��ي��ة يف 

حققت  ال��ت��ي  اأزاري��ن��ك��ا،  ال�سباك. وقالت 

انت�سرت  عندما  اأع��وام   4 يف  الأول  لقبها 

ممتنة  اإنها  املا�سي،  ال�سهر  �سين�سناتي  يف 

اأك��رث  حاليا  امللعب  اأر����ض  على  بوجودها 

من اأي وقت م�سى. واأ�سافت: “ل اأعتقد 

ال�سكل  بهذا  التن�ض  بلعب  ا�ستمتعت  اأنني 

م��ن ق��ب��ل ح��ق��ا. ك��ن��ت اأ���س��ع��ر اأن��ه��ا وظيفة 

الفوز.  عند  بها  ت�ستمتع  تاأديتها.  ويجب 

ولعدة  باحلزن  اأ�سعر  كنت  اخل�سارة  بعد 

التعامل«. وبانت�سارها  ا�ستطيع  ل  اأي��ام 

جن��ح��ت ال���اع���ب���ة ال���ق���ادم���ة م���ن رو���س��ي��ا 

يف  ال���ث���م���ان���ي���ة  دور  ع���ب���ور  يف  ال���ب���ي�������س���اء 

البطولت الأربع الكربى لأول مرة منذ 

2013. وت���ل���ع���ب يف ال�����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي 

اأزارينكا  على  انت�سرت  التي  �سريينا  �سد 

 2012 يف  امل��ف��ت��وح��ة  اأم���ري���ك���ا  ن��ه��ائ��ي  يف 

على  احلا�سلة  �سريينا،  و2013. وتتفوق 

الأرب��ع الكربى، يف  البطولت  23 لقبا يف 

بنتيجة  اأزارينكا  �سد  املبا�سرة  املواجهات 

ال��ع��ام  وي��ل��ز يف  اإن���دي���ان  اآخ���ره���ا يف   4-18

م��واج��ه��ة  ع��ن  اأزاري���ن���ك���ا  املا�سي. وقالت 

اأ���س��ت��ط��ي��ع  “هل  الأم���ري���ك���ي���ة:  ال���اع���ب���ة 

ملواجهة  مذهلة  فر�سة  اإن��ه��ا  التح�سن؟ 

بطلة ولعبة اأحرتمها كثريا و�سديقة«.

الغاء بطولة كأس االتحاد االسيوي لكرة القدم

 منافسات دوري كرة المحترفات تنطلق اليوم

 أزرينكا تواجه سيرينا في امريكا للتنس
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 بعد تعليق تجارب لقاح كورونا.. 
»أسترازينيكا« تحدد »موعدا مهما

االنباط-عمان

يف  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأك��دت   

م�صادقتها  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة 

ع��ل��ى امل��ن��ت��ج ال��ع��امل��ي ل��ل��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض 

اأن  بعد   ،)Airdcetur( ب��اجل��و  الناقلة 

اثبت املنتج تاأثريه وفعاليته.

الإم����ارات����ي����ة  ال�������ص���ح���ة  وزارة  وح��������ذرت 

ب����ذات ال���وق���ت، م���ن ت��ق��ل��ي��د امل��ن��ت��ج احل��ا���ص��ل 

 Air( م��ن��ت��ج اأن  م���وؤك���دة  امل�����ص��ادق��ة،  ع��ل��ى 

لو�صيلة  ال��وح��ي��د  امل��ن��ت��ج  ه��و   )Doctor

اجل��و،  املنت�صرة يف  امل��ي��ك��روب��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة 

احلا�صل على امل�صادقة يف دولة الإمارات.

امل��ن�����ص��اأت  م���ن  ال�����ص��ح��ة  وزارة  وط���ال���ب���ت 

ال�����ص��ح��ي��ة وم��وؤ���ص�����ص��ات ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة 

 )Air Doctor( منتج  باإعتماد  الأولية، 

وعدم تداول املنتجات املقلدة.

الذي   )Air Doctor( منتج  ويعترب 

دخ���ل الأ����ص���واق ال��ع��رب��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ق��وة، 

وانت�صر خالل مدة زمنية ق�صرية جداً، اأحد 

املنت�صرة  امليكروبات  الوقاية من  و�صائل  اأهم 

يف اجلو، حول العامل.

االنباط-عمان

ق��ال ام��ن �صر جلنة الح���زاب يف وزارة 

فخري  وال��ربمل��ان��ي��ة  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون 

�صنيكات اإن الوزارة قامت بعمل نظام مايل 

ج��دي��د يحفز الح����زاب ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 

هو  احلزبي  العمل  واأن  �صيما  النتخابات، 

امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية مبا يت�صمنه 

من متثيل يف جمل�ض النواب.

مبادرة  اطالق  ح�صوره  خالل  واأ�صاف 

ام�ض  ال�صعلة  ح��زب  اطلقها  ال��ذي  انتخب 

ال�صيا�صي  الإ���ص��الح  ق��وان��ن  ان  الأرب��ع��اء، 

�صياغة  اإع����ادة  يف  �صت�صاهم  اجن���زت  ال��ت��ي 

احل���ك���وم���ة  ادارة  يف  ج�����دي�����دة  م����رح����ل����ة 

اأو ال��ب��ل��دي��ات او  ����ص���واء ق���ان���ون الح������زاب 

الالمركزية.

امل����ب����ادرات  ه�����ذه  م���ث���ل  اأن  اىل  واأ������ص�����ار 

الإق��ب��ال  على  امل��واط��ن��ن  ت�صجع  الوطنية 

ميثل  نيابي  جمل�ض  لفرز  الت�صويت  على 

واحل��زب��ي��ة  ال�صيا�صية  الأط���ي���اف  خمتلف 

حري�صة  ال����وزارة  اأن  م��وؤك��دا  واملجتمعية، 

اإىل خم��ت��ل��ف جت��م��ع��ات  ال����و�����ص����ول  ع���ل���ى 

املواطنن يف اململكة ل�صرح قانون النتخاب 

باأ�صواتهم  الإدلء  من  الناخبن  ومتكن 

وفق منظور وطني.

من جهته اأك��د اأم��ن ع��ام ح��زب ال�صعلة 

املهند�ض رزق البالونه اأن مرحلة الإ�صالح 

وا���ص��ع��ة من  م�����ص��ارك��ة  تتطلب  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

الدميقراطية  احلياة  لرت�صيخ  الناخبن 

خا�صة واأن التغيري احلقيقي، ل يكون اإل 

عرب �صناديق القرتاع وحتت قبة الربملان.

زادت  ك��ل��م��ا  اأن����ه  اإىل  ال��ب��الون��ه  واأ����ص���ار 

اأقرب  املجل�ض  امل�صاركة يف النتخابات كان 

اأن  مثلما  الردين؛  امل��ج��ت��م��ع  مت��ث��ي��ل  اىل 

الربملان،  �صيكون ممثاًل يف  الناخب  �صوت 

لف��ت��ا اىل ان ع���دم امل�����ص��ارك��ة يف الق���رتاع 

�صتعطي فر�صة لفرز نواب ل ميثلونهم.

اأن املبادرة تهدف اىل توزيع نحو  وبن 

امل�صاركة  املواطنن على  يافطة حتث  الف 

يف النتخابات يف جميع حمافظات اململكة.

االنباط-وكاالت

ل��الأدوي��ة،  “اأ�صرتازينيكا”  جمموعة  اأك���دت 

اخلمي�ض، اأن توفر لقاح �صد كوفيد19- ل يزال 

ممكنا بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب 

على م�صروعها الذي تقوده بال�صراكة مع جامعة 

اأوك�صفورد.

وقال املدير العام للمجموعة با�صكال �صوريو 

ت�صريحات  ووف����ق  الإن���رتن���ت،  ع��رب  م��وؤمت��ر  يف 

اأكدها املتحدث با�صم ال�صركة: “ل يزال باإمكاننا 

مطلع  العام،  نهاية  بحلول  لقاح  على  احل�صول 

العام املقبل”، ح�صبما نقلت “فران�ض بر�ض«.

�صتعرف قبل نهاية  ال�صركة  اأن  �صوريو  وذكر 

العام ما اإذا كان لقاحها التجريبي يحمي النا�ض 

لكن  “كوفيد19-”،  مب��ر���ض  الإ����ص���اب���ة  م���ن 

عما  التجارب  ا�صتئناف  م��ن  تتمكن  اأن  ب�صرط 

قريب.

الأ�صبوع،  هذا  الربيطانية،  ال�صركة  وعلقت 

اأح��د  م��ر���ض  بعد  الأخ����رية  جت���ارب يف مراحلها 

امل�صاركن يف بريطانيا.

اأعرا�صا  يعاين  املري�ض  ب��اأن  تقارير  واأف���ادت 

تتفق مع الإ�صابة بالتهاب نادر بالنخاع ال�صوكي 

يعرف بالتهاب النخاع امل�صتعر�ض.

واأ�صار �صوريو، يف كلمة عرب الإنرتنت، اإىل اأن 

“اأ�صرتازينيكا” مل تعرف ت�صخي�ض حالته بعد، 
املري�ض  ك��ان  اإذا  اأن��ه مل يت�صح بعد ما  واأ���ص��اف 

الأم���ر  واأن  امل�صتعر�ض  ال��ن��خ��اع  ال��ت��ه��اب  ي��ع��اين 

نقلت  ح�صبما  ال��ف��ح��و���ض،  م��ن  م��زي��دا  يتطلب 

“رويرتز«.
جلنة  اإىل  �صيقدم  الت�صخي�ض  اأن  واأو����ص���ح 

اإذا  العادة ما  ال�صركة كما جرت  �صتبلغ  م�صتقلة 

كان مبقدورها ا�صتئناف التجارب.

ال��ت��ج��ارب على  تعليق  اأن  اإىل  ���ص��وري��و  ول��ف��ت 

العاملية  ال�صحة  منظمة  و�صفته  ال��ذي  اللقاح، 

اأم��ر  ك��ورون��ا،  لفريو�ض  واع��د  لقاح  اأف�صل  ب��اأن��ه 

عادي.

وتابع قائال “اإنه اأمر �صائع جدا يف احلقيقة، 

و�صيقول كثريون من اخلرباء ال�صيء نف�صه«.

جت���ارب  وب����ن  ب��ي��ن��ن��ا  “الختالف  واأ�����ص����اف 

ال��ل��ق��اح��ات الأخ������رى ه���و اأن ال���ع���امل ب��اأ���ص��ره ل 

ويدر�صون،  يتوقفون،  اإنهم  بالتاأكيد.  يراقبها، 

ثم ي�صتاأنفون التجارب«.

ال����دول  ���ص��ت��م��د  “اأ�صرتازينيكا”  اأن  واأك�����د 

عادل  توزيع  ل�صمان  متزامن  ب�صكل  باللقاحات 

من  تقرتب  ال�صركة  اأن  اإىل  م�صريا  ومتكافئ، 

ال���ق���درة ع��ل��ى اإن���ت���اج ث��الث��ة م��ل��ي��ارات ج��رع��ة يف 

تفر�ض  ال��ع��امل حتى ل  اأن��ح��اء  �صتى  م��واق��ع يف 

احلكومات قيودا على التوزيع.

االنباط-وكاالت

معايري  قريبا  حت��دد  اأن  املتوقع  من 

الأع��م��ال  يف  تتوافر  اأن  ينبغي  �صارمة 

ع��ل��ى ج��ائ��زة  امل��ن��اف�����ص��ة  اإىل  ال�����ص��اع��ي��ة 

الأف��الم  يف  �صواء  فيلم،  اأف�صل  اأو�صكار 

عملها  ب��ف��رق  يتعلق  م��ا  يف  اأو  نف�صها، 

والتوزيع. بالت�صوير  املخت�صة 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�صاهم  اأن  يف  وي��وؤَم��ل 

طلقت الثالثاء يف معاجلة 
ُ
املهمة التي اأ

حمور  كانت  التي  التنّوع  غياب  م�صاألة 

الن����ت����ق����ادات ع���ل���ى م����دى ����ص���ن���وات، اإن 

�صمن  امل��خ��ت��ارة  الأف���الم  م�صتوى  على 

املتناف�صة  لالأعمال  النهائية  الالئحة 

ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د  اأو  ال���ف���ئ���ة،  ���ص��م��ن ه����ذه 

نف�صها. الأو�صكار  اأكادميية 

وقال رئي�ض الأكادميية ديفيد روبن 

بيان  يف  هاد�صن  داون  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا 

هذه املعايري �صتكون مبثابة  اأن  “نعتقد 
حم���ّرك ال��ت��غ��ي��ري امل�����ص��ت��دام والأ���ص��ا���ص��ي 

نقلت  ح�صبما  ال�صينمائية،  لل�صناعة” 

بر�ض«. “فران�ض 
وب��ح�����ص��ب ال��ق��واع��د اجل���دي���دة ال��ت��ي 

 ،2024 �صنة  من  اعتبارا  بها  �صُيعَمل 

املتناف�صة على اجلائزة  بالأفالم  ينبغي 

الهوليوودية الأهم اأن تلّبي على الأقل 

اثنن من املعايري الأربعة الآتية:

مم��ث��ل  اأب���ط���ال���ه���ا  ب����ن  ي���ك���ون  اأن   -

الأقليات  اإىل  ينتمي  الأق��ل  على  واح��د 

الإثنية والعرقية، واأن ُت�صَنَد ن�صبة 30 

ال��ف��ئ��ات ذات  اإىل مم��ث��ل��ن م��ن  امل��ئ��ة  يف 

التمثيل ال�صعيف، اأو اأن يكون املو�صوع 

بهذه  تتعلق  م�صائل  للفيلم  الرئي�صي 

الأقليات.

للفيلم  القيادي  الفريق  ي�صّم  اأن   -

ال��ك��وال��ي�����ض  ال��ف��ن��ي��ة يف  ال��ع��م��ل  اأو ف���رق 

امل��ج��م��وع��ات  اإىل  م��ن��ت��م��ن  اأ���ص��خ��ا���ص��ا 

تاريخيا. املغبونة 

- ت��ن��ظ��ي��م ت����دري����ب م��ه��ن��ي م���دف���وع 

لالأ�صخا�ض  تدريبية  دورات  اأو  الأج��ر 

املنتمن اإىل الأقليات.

ال��ف��ي��ل��م  ت���وزي���ع  ف���ري���ق  ي�����ص��م  اأن   -

اإىل  اأ����ص���خ���ا����ص���ا م��ن��ت��م��ن  وت�������ص���وي���ق���ه 

الأقليات.

امل��ع��اي��ري  ه����ذه  اأن  ال���ب���ي���ان  واأو�����ص����ح 

جوائز  يف  املعتمدة  تلك  من  امل�صتوحاة 

اإىل  ت���ه���دف  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  “بافتا” 
ال�صا�صة  على  العادل  التمثيل  “ت�صجيع 
�صورة  باأف�صل  يعك�ض  مب��ا  وخ��ارج��ه��ا، 

تنّوع جمهور الأفالم«.

جهود  نتيجة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وج���اءت 

يف  ا�صتحدثت  ج��دي��دة  عمل  جمموعة 

ي��ون��ي��و ال��ف��ائ��ت ف��ي��م��ا ك��ان��ت ال���ولي���ات 

احتجاجية  ت��ظ��اه��رات  ت�صهد  امل��ت��ح��دة 

على مقتل جورج فلويد.

اأكادميية  جت��اوزت  يونيو،  نهاية  ويف 

الذي  الهدف  وعلومها  ال�صينما  فنون 

وه���و   2016 ع�����ام  ل��ن��ف�����ص��ه��ا  ح����ددت����ه 

اإىل  وامل��ن��ت��م��ن  ال��ن�����ص��اء  ع��دد  م�صاعفة 

اأع�صائها. الأقليات بن 

ول�����ن ت���ط���ّب���ق ه�����ذه ال����ق����واع����د ع��ل��ى 

ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �صتتناف�ض  ال���ذي  الأف����الم 

 2022 اأو���ص��ك��ار اأف�����ص��ل ف��ي��ل��م ���ص��ن��ت��ي 

هذه  ت��ق��ّدم  اأن  ينبغي  ولكن  و2023، 

الأفالم اإىل الأكادميية بيانات �صرية يف 

�صاأن هذه القواعد.

 تحديد معايير »صارمة« 
المنافسة  لألفالم 
على »األوسكار«
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