
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يتلقى برقيات تعزية من قادة دول 
شقيقة وصديقة بوفاة األمير محمد بن طالل

الملك يؤكد للرئيس االسرائيلي ضرورة 
وقف التصعيد في القدس

الملك يؤكد دعمه لصمود المقدسيين

 االنباط-عمان 

ت��ل��ق��ى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

برقيات تعزية بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، 

�سمو الأمري حممد بن طال، طيب اهلل 

والفخامة  اجل��ال��ة  اأ�سحاب  م��ن  ث���راه، 

وال�سمو وكبار امل�سوؤولني يف دول �سقيقة 

و�سديقة، اأعربوا فيها عن اأحر التعازي 

ب��امل�����س��اب الأل����ي����م، ���س��ائ��ل��ني اهلل ال��ع��ل��ي 

بوا�سع  الكبري  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير 

واأن  ج��ن��ان��ه  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رح��م��ت��ه 

الها�سمية  والعائلة  امل��ل��ك  ج��ال��ة  يلهم 

وح�سن  ال�سرب  جميل  الأردين  وال�سعب 

العزاء.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-عمان

تلقى جالة امللك عبداهلل الثاين، ام�س 

اجلمعة، التعازي من الرئي�س الإ�سرائيلي 

روؤوفني ريفلني، بوفاة املغفور له باإذن اهلل 

�سمو الأمري حممد بن طال، طيب اهلل 

ثراه، خال ات�سال هاتفي.

واأع��������رب ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ن ت��ع��ازي��ه 

تدافع  ح���ادث  بوفيات  ريفلني  للرئي�س 

جبل اجلرمق.

ك��م��ا اأك���د ج��ال��ت��ه، خ���ال الت�����س��ال، 

�����س����رورة وق�����ف ال��ت�����س��ع��ي��د يف ال��ق��د���س 

الدولتني  حل  اأن  على  م�سددا  ال�سريف، 

ه����و ال�����س��ب��ي��ل ال���وح���ي���د حل����ل ال�������س���راع 

ي�سمن  والذي  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 

على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  قيام 

خطوط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 1967 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، 

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-عمان

تلقى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ام�����س اجل��م��ع��ة، ال��ت��ع��ازي م���ن ال��رئ��ي�����س 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع���ب���ا����س، ب��وف��اة 

املغفور له باإذن اهلل �سمو الأمري حممد 

بن طال، طيب اهلل ثراه.

هاتفي،  ات�سال  خال  جالته،  واأك��د 

الأ����س���ق���اء  ج���ان���ب  اإىل  الأردن  وق������وف 

العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�سطينيني 

وامل�سروعة، واإقامة دولتهم امل�ستقلة على 

خطوط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 1967 

م�سددا  ال�سرقية،  ال��ق��د���س  وعا�سمتها 

على دعمه ل�سمود املقد�سيني.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   19  رم�سان  1442 هـ  - املوافق  1  ايار  2021 م - العدد  5680    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

“حما�س”،  الإ�سامية  املقاومة  حركة  رئي�س  نائب  ق��ال 

تعطيل  “قرار  اإن  م����رزوق،  اأب���و  مو�سى  اخل����ارج،  منطقة  يف 

النتخابات الفل�سطينية، ي�سرب امل�سلحة الوطنية، ودوافعه 

مغايرة عن الذرائع التي ا�ستند عليها«

واأ�ساف “اأبو مرزوق”، يف حوار مع وكالة “قد�س بر�س”، 

بخ�سو�س قرار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س، 

تاأجيل النتخابات، “حتى واإن كانت الأ�سباب املعلنة �سحيحة، 

اإىل منحة،  املحنة  ه��ذه  اأن نحول  فكان وجوًبا علينا جميًعا 

واأن نفر�س اإرادتنا الوطنية يف املدينة املقّد�سة، واأل اأن ن�سلم 

قرارنا اإىل مزاج العدو ال�سهيوين، الذي لن يوافق على �سيء 

يف م�سلحة ال�سعب الفل�سطيني«

و�سدد: “نحن ك�سعب حتت احتال، يجب اأن ت�ستند فل�سفة 

قراراتنا وخططنا الوطنية على اأ�سا�س املواجهة مع املحتل، 

رغبة  اأن  مرزوق”،  “اأبو  ويوؤكد  قراراتنا«  يف  ن�ستاأذنه  اأن  ل 

“حما�س” يف عقد النتخابات نابعة من عّدة اعتبارات، اأولها،
التفا�صيل �ص »5«

قرار تعطيل االنتخابات يضرب المصلحة الوطنية
أبو مرزوق يوجه رسالة لعباس: تصرف كرئيس لشعب وليس كزعيم لحزب 

35 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا في المملكة فرق تفتيش األمانة تنذر 
االنباط-عمان92 منشأة مخالفة

و1556  وف���اة   35 ت�����س��ج��ي��ل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اململكة ام�س اجلمعة،  امل�ستجد يف  اإ�سابة بفريو�س كورونا 

8836 وفاة و711373 اإ�سابة. لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

695 ح���ال���ة يف  وت����وزع����ت الإ�����س����اب����ات اجل����دي����دة ع���ل���ى 

اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة   280 ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة 

الزرقاء،  177 حالة يف حمافظة  الرمثا،  91 حالة يف  منها 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة   83 ال��ب��ل��ق��اء،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة   94

يف  ح���ال���ة   43 ع���ج���ل���ون،  ح���ال���ة يف حم���اف���ظ���ة   59 امل����ف����رق، 

حالة   29 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   33 م��اأدب��ا،  حمافظة 

 23 الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   25 ج��ر���س،  حمافظة  يف 

معان،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   15 ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

البرتا. منها حالتان يف 

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

ووزارة ال�سحة، اإىل اأن عدد احلالت الن�سطة حالّيا و�سل 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ ال��ت��ي  احل���الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   20034 اإىل 

193 حالة،  فيما غادرت  132 حالة،  امل�ست�سفيات  اإىل  ام�س 

ّك���دة ال��ت��ي تتلقى  اإج��م��ايل ع��دد احل���الت امل���وؤ ب��ل��غ  يف ح��ني 

حالة.  1357 امل�ست�سفيات  يف  العاج 

اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

ال�سمال  اإقليم  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  بني 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   23 بلغت 

اإ�سغال اأجهزة التنّف�س  44 باملئة، فيما بلغت ن�سبة  احلثيثة 

باملئة.  28 ذاته  الإقليم  ال�سطناعي يف 

الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 

اأ�سّرة العناية  اإ�سغال  27 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة  بلغت 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   44 اإىل  ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة 

باملئة.  25 ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال 

اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   15

19 ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ����س���غ���ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����س 

باملئة.  16 ذاته  الإقليم  ال�سطناعي يف 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

����س���ارك ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين و���س��م��و الأم���ري 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، و���س��م��و الأم��ري 

ت�سييع  اجل��م��ع��ة، يف  ام�����س  ال���ث���اين،  ع���ب���داهلل  ب���ن  ه��ا���س��م 

جثمان املغفور له باإذن اهلل �سمو الأمري حممد بن طال، 

اإىل مثواه الأخري يف الأ�سرحة امللكية. طيب اهلل ثراه، 

كما �سارك يف الت�سييع، �سمو الأمري احل�سن بن طال، 

و���س��م��و الأم����ري ط���ال ب��ن حم��م��د، و���س��م��و الأم����ري غ��ازي 

وال�سادة  الأم���راء،  ال�سمو  اأ�سحاب  من  وع��دد  حممد،  بن 

الأ�سراف.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

وجهت فرق التفتي�س التابعة لدائرة الرقابة 

ع��م��ان،  اأم��ان��ة  يف  وامل��ه��ن��ي  ال�سحي  والتفتي�س 

اخلمي�س، 92 ان��ذاراً ملن�ساآت خمالفة من خال 

751 زيارة.

وبح�سب بيان �سادر عن المانة ام�س، فقد 

جنم عنها تلك الزيارات ت�سجيل 10 خمالفات 

�سحية ومهنية و 6 اغاقات اأخرى.

ال���ط���وارئ وم���راك���ز التفتي�س  ون��ف��ذ ف��ري��ق 

واملهنية  ال�سحية  ال��رق��اب��ة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع��ني 

الع�سوائي جولت  ال�سبط  دائ��رة  بالتعاون مع 

م�سرتكه على البائعة املتجولني اأ�سفرت عن 108 

زي��ارات لب�سطات حيث مت ت�سجيل 3 خمالفات 

كما  ب�سطات،   105 واإزال����ة  ل��رتا   4830 وات���اف 

مت اإجراء جولة لل�سامة العامة ا�سفرت عن 3 

خمالفات لأفراد على اأمر الدفاع.

تثبيت أسعار المشتقات النفطية 
األساسية لشهر أيار 

اتحاد نقابات العمال يؤكد ضرورة 
تطوير منظومة الحماية االجتماعية

األوقاف تنظم المجلس العلمي الهاشمي 
الثالث بعنوان سور المثاني

االتحاد األوروبي: إرجاء االنتخابات 
الفلسطينية »مخيب لآلمال«

النخالة يدعو الجتماع وطني عاجل للتوافق 
على برنامج وطني لمجابهة االحتالل

االنباط-عمان 

الأردن،  لنقابات عمال  العام  اأكد الحتاد 

امللّحة  احل��اج��ة  ك�سفت  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأن 

ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

ل���ل���ع���م���ال، وت��ت��ط��ل��ب ت���ط���وي���ر ال��ت�����س��ري��ع��ات 

ال��ن��اظ��م��ة ل��ه��ا وف���ق روؤي����ة ���س��م��ول��ي��ة ترتقي 

ب��ال��ت��اأم��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة امل���ق���دم���ة ل��ه��م، 

وحت��م��ي��ه��م م����ن ال���ف���ق���ر وال���ب���ط���ال���ة و����س���وء 

الأو�ساع املعي�سية.

وقال رئي�س الحتاد العام لنقابات عمال 

وجهها  ر���س��ال��ة  يف  امل��ع��اي��ط��ة،  م���ازن  الأردن، 

بيوم  م��ه��ن��ئ��اً  الأردن،  ع��م��ال  جل��م��ي��ع  ال��ي��وم 

، وحملت  اليوم  يوافق  الذي  العاملي  العمال 

ب��ج��ه��ودك��م  الأردن����ي����ة..  “�سواعدنا  ع���ن���وان 

عيد  ان  والتقدم”،  ال��ب��ن��اء  م�سرية  ت�ستمر 

ال��ع��م��ال ل��ه��ذا ال��ع��ام ي��ت��زام��ن م��ع احتفالت 

اململكة مبئوية الدولة،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

النفطية  امل�ستقات  ت�سعري  جلنة  ق���ررت 

يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، وبتوجيه 

التوايل،  على  الثاين  ولل�سهر  من احلكومة 

الإب����ق����اء ع��ل��ى اأ����س���ع���ار امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

والكاز  والديزل  ب�سقيه  )البنزين  الأ�سا�سية 

ه��ي عليه يف  املقبل كما  اي��ار  ل�سهر  وال��غ��از( 

�سهر ني�سان احلايل.

ان��ه��ا عقدت  ب��ي��ان،  اللجنة يف  واأو���س��ح��ت 

برئا�سة  اجلمعة  ام�س  ال�سهري  اجتماعها 

املهند�سة  ال��وزارة  عام  امني  اللجنة/  رئي�س 

امل�ستقات  بيع  اأ�سعار  لتحديد  العزام،  اماين 

اي��ار   31-  1( م��ن  للفرتة  حملياً،  النفطية 

املقبل(، حيث مت ا�ستعرا�س الأ�سعار العاملية 

خ��ال  النفطية  وامل�����س��ت��ق��ات  اخل����ام  للنفط 

�سهر ني�سان ومقارنتها مبثياتها ل�سهر اذار 

املا�سي.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

وال���������س����وؤون  الأوق������������اف  وزارة  ن���ظ���م���ت 

وامل���ق���د����س���ات الإ����س���ام���ي���ة ام�������س اجل��م��ع��ة، 

املئة،  بعد  الثاين  الها�سمي  العلمي  املجل�س 

والثالث لهذا العام بعنوان “ال�سور املثاين” 

الها�سمية  احل�سرة  ام��ام  �سماحة  مب�ساركة 

الدكتور اأحمد اخلايلة، وا�ستاذ التف�سري يف 

الدكتور  العاملية  الإ�سامية  العلوم  جامعة 

هارون الق�ساة.

وتناول املجل�س الذي اأداره الدكتور غالب 

ال��زع��اري��ر، ف�سل ���س��ور امل��ث��اين، والأح��ادي��ث 

كونها  ودلل����ة  ف�سلها،  يف  ال�����واردة  والآث�����ار 

اأع��ط��ي��ت م��ك��ان الإجن���ي���ل، واأ�����س����رار م��ع��اين 

كل  ال�سور  واأ�سرار معاين هذه  املثاين،  �سور 

وقوة  ال�سور  هذه  ومنا�سبات  براأ�سها،  �سورة 

م�سابهة  يف  ال�سور  معاين  واأ�سرار  اإحكامها، 

الإجنيل يف وعظها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

و���س��ف الحت���اد الأوروب�����ي ام�����س اجلمعة، 

ق������رار ت���اأج���ي���ل الن���ت���خ���اب���ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

بـ”املخيب لاآمال«

واأكد الحتاد يف بيان اأن دول الحتاد توؤمن 

الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  ب��اأن  را�سًخا  “اإمياًنا 
واخلا�سعة  وال�ساملة  القوية  الدميقراطية 

اح��رتام  على  والقائمة  والعاملة  للم�ساءلة 

���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وح��ق��وق الإن�����س��ان �سرورية 

لل�سعب الفل�سطيني وال�سرعية الدميقراطية، 

ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، حل��ل ال��دول��ت��ني« وح��ث 

الأطراف الفل�سطينية على ا�ستئناف اجلهود 

للبناء على املحادثات الناجحة بني الف�سائل،

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

دعا الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سامي 

زي�����اد ال���ن���خ���ال���ة، ك���اف���ة ال���ق���وى وال��ف�����س��ائ��ل 

لو�سع برنامج  ف��وراً  الفل�سطينية لاجتماع 

وط��ن��ي مل��ق��اوم��ة الح��ت��ال��و���س��دد النخالة يف 

يكون  اأن  ���س��رورة  على  اجلمعة،  ام�س  ب��ي��ان، 

اأعماله بند واحد  هذا الجتماع على ج��دول 

فقط، هو “اأننا �سعب حتت الحتال وعلينا 

مع  يتنا�سب  وطني  برنامٍج  على  نتوافق  اأن 

هذا الفهم، واأن اأي خيار اآخر هو اإ�ساعة ملزيد 

من الوقت ومزيد من اجلهد« واأ�ساف: “ ما 

يجري اليوم يوؤكد على اأن اجلهاد واملقاومة 

�سد العدو ال�سهيوين، هما احلقيقة الثابتة .

التفا�صيل �ص »5«

الملك يشارك في تشييع جثمان األمير محمد بن طالل
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الملك يتلقى برقيات تعزية من 
قادة دول شقيقة وصديقة بوفاة 

األمير محمد بن طالل

مؤتمر اآلفاق الريادية يوصي بضرورة 
تضمين األمن الفكري في المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى الصويصات 

 االنباط-عمان 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  تلقى 

ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  بوفاة  تعزية  برقيات 

اهلل، ���س��م��و الأم����ر حم��م��د ب��ن ط��ال، 

اجلالة  اأ�سحاب  من  ث��راه،  اهلل  طيب 

امل�سوؤولني يف  وال�سمو وكبار  والفخامة 

دول �سقيقة و�سديقة، اأعربوا فيها عن 

�سائلني  الأليم،  بامل�ساب  التعازي  اأح��ر 

الفقيد  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل 

ي�سكنه  واأن  رح��م��ت��ه  ب���وا����س���ع  ال��ك��ب��ر 

امللك  ج��ال��ة  يلهم  واأن  ج��ن��ان��ه  ف�سيح 

الأردين  وال�سعب  الها�سمية  والعائلة 

جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

ك�����م�����ا ت����ل����ق����ى ج�����ال�����ت�����ه ب����رق����ي����ات 

ت��ع��زي��ة م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني امل��دن��ي��ني 

وال���ع�������س���ك���ري���ني، ومم���ث���ل���ي ال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال�سعبية. الر�سمية 

االأنباط - عمان

 ن���ق���ل رئ���ي�������س ال������دي������وان امل��ل��ك��ي 

العي�سوي  ح�����س��ن  ي��و���س��ف  ال��ه��ا���س��م��ي 

ت��ع��ازي ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

ب���وف���اة  ال�������س���وي�������س���ات  ع�������س���رة  اإىل 

را����س���د ع�����س��ام ال�����س��وي�����س��ات، لع��ب 

واأع��رب  للماكمة.  ال�سباب  منتخب 

العي�سوي، يف ات�سال هاتفي مع اأ�سرة 

جالة  وموا�ساة  تعازي  عن  الفقيد، 

بوا�سع  يتغمده  اأن  اهلل  �سائا  امللك، 

رحمته.

االنباط-برتا

 اأو�سى امل�ساركون يف موؤمتر الآفاق 

يف  ال��ع��ايل  التعليم  لنظم  ال��ري��ادي��ة 

الوطن العربي الذي عقد يف جامعة 

النجاح  بالتعاون مع جامعة  الزرقاء 

املفاهيم  ت�سمني  ب�سرورة  الوطنية، 

�سيما  ول  الفكري،  ب��الأم��ن  املت�سلة 

الو�سطية والع��ت��دال يف الإ���س��ام يف 

املناهج الدرا�سية .

وعقد املوؤمتر الذي ا�ستمر يومني 

بعد،  عن  الت�سال  تقنية  با�ستخدام 

باحث  مئة  على  يزيد  م��ا  مب�ساركة 

على  يزيد  ما  يف  يعملون  واأك��ادمي��ي 
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رئ���ي�������س جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اجل���ام���ع���ة 

وح�سور  احلبا�سنة  �سمر  املهند�س 

اأحمد  ن��ادر  الدكتور  امل��وؤمت��ر  رئي�س 

اأب���و ���س��ي��خ��ة، ورئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة 

وال�ستثمار  للتعليم  الزرقاء  �سركة 

اأبو �سعرة ورئي�س  الدكتور حممود 

ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح ال��وط��ن��ي��ة ال��دك��ت��ور 

ماهر النت�سة .

ب�سرورة  امل�����س��ارك��ون  اأو���س��ى  كما 

ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ا���س��ت��خ��دام وت��وظ��ي��ف 

بني  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات 

ع��ن��ا���س��ر امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

الأردن  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

اأع�������س���اء هيئة  ا���س��ت��خ��دام  وت��ف��ع��ي��ل 

التدري�س لها يف العملية التعليمية، 

وت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

اجل��ام��ع��ات ن��ح��و ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي 

. ال�سامل 

امل�����س��ارك��ون يف خ��ت��ام اعمال  ودع��ا 

على  ال��رك��ي��ز  اإىل  ام�������س،  امل���وؤمت���ر 

والتقييم  التدري�س  اأ�ساليب  تطوير 

امل�ستقبلي  الو�سع  م��ع  ت��ت��اءم  لكي 

التكنولوجيا  اإىل  ا�ستناداً  للتعليم، 

اإليها  احلاجة  ب��رزت  التي  الرقمية 

الربامج  وتكثيف  اجلائحة،  خ��ال 

التوعوية لزيادة وحفز الطلبة على 

التقني،  املهني  التعليم  الإقبال على 

وال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ب��ح��وث ال��ن��وع��ي��ة 

ال�سخ�سية  تنمية  جمال  يف  املثمرة 

ل���دى ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات يف ال��وط��ن 

العربي.

واأو��������س�������ح�������وا، اأه�����م�����ي�����ة ت��ن��م��ي��ة 

ال����ك����ف����اي����ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ل���دى 

ال������ق������ي������ادي������ني الأك��������ادمي��������ي��������ني يف 

اجلامعات ب�سكل عام، ورفع مهارات 

امل��در���س��ني يف اجل��ام��ع��ات و����س���رورة 

التعليم  ج��ودة  �سبط  يف  ال�ستمرار 

ون���وع���ي���ت���ه والرت������ق������اء مب�������س���ت���واه، 

ل���ي���ت���واءم م����ع اح���ت���ي���اج���ات ال�����س��وق 

امل���ح���ل���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة، 

القائمني  اإمل���ام  ���س��رورة  اىل  ا�سافة 

اإدارات  من  الربوية  العملية  على 

وم��ع��ل��م��ني ل��ق��واع��د ال��ذك��اء ال��ث��ق��ايف 

�سعة  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  وم���ه���ارات���ه 

الثقافات  ع��ل��ى  والن��ف��ت��اح  الط���اع 

الأخرى .

الربية  ن�سر  ولفتوا اىل �سرورة 

الأم����ن����ي����ة ل������دى ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ة 

ثقافة  ن�سر  اأه��م��ي��ة  على  وال��رك��ي��ز 

اجل��ام��ع��ات  يف  الطلبة  ب��ني  ال��ري��ادة 

لتطبيق  ال��داع��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ر 

اجل���ام���ع���ات  ال���ت���ع���ّل���م يف  م�����ه�����ارات 

العلمي  ال��ن�����س��ر  واع��ت��م��اد  ال��ع��رب��ي��ة 

امل���������س����رك ب�����ني الأك�����ادمي�����ي�����ني يف 

اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 

وال��ع��امل��ي��ة ذات م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف 

البيئة  العاملية وحت�سني  الت�سنيفات 

امل�ستلزمات  كافة  وتوفر  اجلامعية 

الإن��ت��اج  ت�سجيع  لغر�س  الأ�سا�سية 

العلمي مبجال البحث والبتكار .

وب���ي���ن���وا اأه���م���ي���ة ع���ق���د م��ع��ار���س 

البتكارات  اآخر  فيها  تعر�س  علمية 

امل�ستخدمة  العلمية  والخ��راع��ات 

ال���ع���ل���م���ي  وال����ب����ح����ث  ال���ت���ع���ل���ي���م  يف 

اجل�����ودة  اإدارة  اأن���ظ���م���ة  وت���ط���ب���ي���ق 

ب�سكل  امل���خ���رج���ات  اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد 

يف  ال�سمانة  ي�سكل  و�سامل  متكامل 

بتحقيق  ت�سمح  اأداء  موؤ�سرات  اإجناز 

م��ع��اي��ر الع��ت��م��اد و���س��م��ان اجل��ودة 

وت�سكني الربامج يف الإطار الوطني 

للموؤهات.

حت��وي��ل  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ�������س������اروا 

امل����خ����رج����ات ال���ت���ع���ل���م���ي���ة ل���ل���ربام���ج 

م��ه��ن��ي��ة،  ك���ف���اي���ات  اإىل  الأك���ادمي���ي���ة 

ت�����س��ت��ن��د اإل��ي��ه��ا اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة 

اخلريجني  تاأهيل  يف  ومو�سوعاتها 

مب����ا ي����ت����اءم وم���ت���ط���ل���ب���ات الإط������ار 

ال����وط����ن����ي ل����ل����م����وؤه����ات وت���ط���وي���ر 

م��ن�����س��ات رق��م��ي��ة خ��ا���س��ة ب��اأر���س��ف��ة 

وحفظ كافة الأ�سول غر امللمو�سة 

جزءاً من راأ�س املال الهيكلي .

واأكدوا اأهمية العمل على اإحداث 

ال��ب��ي��ان��ات بحيث  ق��واع��د  ت��ك��ام��ل يف 

ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع اأن�������س���ط���ة اجل��ام��ع��ة 

وت���وث���ق���ه���ا، م����ن اأج������ل دع�����م ات���خ���اذ 

ال�����ق�����رار ب���ط���ري���ق���ة ���س��ح��ي��ح��ة م��ن 

خطة  وو����س���ع  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ق��ب��ل 

ا����س���رات���ي���ج���ي���ة ل���ارت���ق���اء مب��ع��ي��ار 

ال����ربام����ج الأك����ادمي����ي����ة وت��ع��دي��ل��ه��ا 

وذل�����ك ب����اإع����ادة ال��ن��ظ��ر مب���وؤ����س���رات 

الفرعي  املعيار  وخا�سة  املعيار  هذا 

التعليمية  املخرجات  تقومي  الثالث 

الع�سر  معطيات  مع  تتوافق  بحيث 

العمل،  ب�سوق  املطلوبة  واملوا�سفات 

وت��ع��زي��ز ب��رام��ج ال��ت��ب��ادل ال��ط��اب��ي 

م���ع م��وؤ���س�����س��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة 

ودولية .

االنباط-عمان

����س���ارك ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ر  و�سمو 

ويل العهد، و�سمو الأمر ها�سم بن عبداهلل 

جثمان  ت�سييع  يف  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  ال��ث��اين، 

املغفور له باإذن اهلل �سمو الأمر حممد بن 

اإىل مثواه الأخ��ر  ث��راه،  ط��ال، طيب اهلل 

يف الأ�سرحة امللكية.

ك��م��ا ���س��ارك يف ال��ت�����س��ي��ي��ع، ���س��م��و الأم���ر 

احل�����س��ن ب��ن ط���ال، و���س��م��و الأم����ر ط��ال 

بن حممد، و�سمو الأمر غازي بن حممد، 

وعدد من اأ�سحاب ال�سمو الأمراء، وال�سادة 

الأ�سراف.

���س��اة  واحل�����س��ور  امل��ل��ك  ج��ال��ة  واأدى 

امللكي  احل��ر���س  ق��ي��ادة  م�سجد  يف  اجل��م��ع��ة 

له  املغفور  على  اجل��ن��ازة  و���س��اة  اخل��ا���س، 

ب��ن ط��ال،  الأم���ر حممد  �سمو  اهلل  ب���اإذن 

طيب اهلل ثراه.

  االنباط-عمان

تلقى جالة امللك عبداهلل الثاين، ام�س 

الفل�سطيني  الرئي�س  التعازي من  اجلمعة، 

اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  بوفاة  عبا�س،  حممود 

ب��ن ط��ال، طيب اهلل  الأم���ر حممد  �سمو 

ثراه.

واأك����د ج��ال��ت��ه، خ���ال ات�����س��ال ه��ات��ف��ي، 

الأ�����س����ق����اء  ج����ان����ب  اإىل  الأردن  وق��������وف 

ال��ع��ادل��ة  ح��ق��وق��ه��م  ن��ي��ل  يف  الفل�سطينيني 

على  امل�ستقلة  دولتهم  واإق��ام��ة  وامل�سروعة، 

خ��ط��وط ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران ع���ام 1967 

على  م�سددا  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 

املقد�سيني. دعمه ل�سمود 

عن  عبا�س  الرئي�س  اأع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

املتوا�سل  دعمه  على  امللك  جلالة  �سكره 

ال��ع��ادل��ة،  وق�سيتهم  الفل�سطيني  لل�سعب 

يتعر�سون  ما  ظل  يف  جانبهم  اإىل  ووقوفه 

له من اعتداءات يف القد�س ال�سريف.

  االنباط-عمان

ت��ل��ق��ى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ام�����س اجل��م��ع��ة، ال���ت���ع���ازي م���ن ال��رئ��ي�����س 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي روؤوف�������ني ري���ف���ل���ني، ب��وف��اة 

الأم��ر حممد  �سمو  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 

بن طال، طيب اهلل ثراه، خال ات�سال 

هاتفي.

واأع��������رب ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ن ت���ع���ازي���ه 

ت��داف��ع  ح���ادث  ب��وف��ي��ات  ري��ف��ل��ني  للرئي�س 

جبل اجلرمق.

ك��م��ا اأك����د ج��ال��ت��ه، خ���ال الت�����س��ال، 

�����س����رورة وق�����ف ال��ت�����س��ع��ي��د يف ال��ق��د���س 

الدولتني  حل  اأن  على  م�سددا  ال�سريف، 

ه����و ال�������س���ب���ي���ل ال���وح���ي���د حل����ل ال�������س���راع 

ي�سمن  والذي  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 

على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  قيام 

خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 1967 

وتعي�س  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س  وعا�سمتها 

باأمن و�سام اإىل جانب اإ�سرائيل.

االنباط-عمان

وال���������س����وؤون  الأوق�����������اف  وزارة  ن���ظ���م���ت 

وامل���ق���د����س���ات الإ����س���ام���ي���ة ام�������س اجل��م��ع��ة، 

امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي ال��ه��ا���س��م��ي ال���ث���اين بعد 

“ال�سور  بعنوان  العام  لهذا  والثالث  املئة، 

احل�سرة  ام��ام  �سماحة  مب�ساركة  املثاين” 

الها�سمية الدكتور اأحمد اخلايلة، وا�ستاذ 

ال��ت��ف�����س��ر يف ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم الإ���س��ام��ي��ة 

العاملية الدكتور هارون الق�ساة.

ال��دك��ت��ور  اأداره  ال����ذي  امل��ج��ل�����س  وت���ن���اول 

غ���ال���ب ال����زع����اري����ر، ف�����س��ل ����س���ور امل���ث���اين، 

ف�سلها،  يف  ال������واردة  والآث������ار  والأح����ادي����ث 

ودلل�����ة ك��ون��ه��ا اأع���ط���ي���ت م���ك���ان الإجن���ي���ل، 

واأ�سرار معاين  املثاين،  �سور  واأ�سرار معاين 

ومنا�سبات  براأ�سها،  �سورة  كل  ال�سور  ه��ذه 

معاين  واأ�سرار  اإحكامها،  وقوة  ال�سور  هذه 

ال�سور يف م�سابهة الإجنيل يف وعظها.

املثاين  �سور  اإن  اخلايلة  الدكتور  وقال 

التي  والعظة  الخبار  لكرثة  بذلك  �سميت 

ت��ت��ك��رر م��ن خ���ال ���س��وره��ا ومكانها  ك��ان��ت 

املئني،  بعد  ج��اءت  التي  وه��ي  ومنا�سباتها، 

وال��ب��ع�����س ي���ق���ول ان امل��ق�����س��ود ب��ه��ا ���س��ورة 

ال��ف��احت��ة وع�����دد اآي���ات���ه���ا 7 اآي�����ات وج�����اء يف 

ف�����س��ل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن الأح����ادي����ث ال��ن��ب��وي��ة 

ال�سريفة.

يقول  م��ا  بح�سب  امل��ث��اين  ان  اىل  وا���س��ار 

عنها البع�س هي ال�سور التي تكون اقل من 

ا���س��رار وجتليات  ال�����س��ور  اآي���ة ويف ه��ذه   100

وك��رام��ات،  معجزات  كله  وال��ق��ران  عظيمة 

وذلك  واملواعظ  الع�سات  فيها  يكرث  والتي 

من باب التنبيه.

ال�سجدة  �سورة  ف�سل  اخلايلة  وتناول 

وه���ي م���ن ���س��ور امل���ث���اين، ح��ي��ث ك���ان النبي 

ي����دع ق��راءت��ه��ا  ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ل 

���س��ورة  ج��ان��ب  اىل  جمعة  ي��وم  ك��ل  �سبيحة 

الن�سان، ما يدل على خ�سو�سيتها و�سرها 

ان  مبينا  ق��راءت��ه��ا،  على  امل��رت��ب��ة  وامل��ث��وب��ة 

ت��ق�����س��ي��م ال���ق���راآن ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��ك��ل يجعل 

العناوين  �سمن  يتفاعل  وال��ق��ارئ  امل�سلم 

الرئي�سية.

���س��ورة ي�س وهي  ان  واو���س��ح اخل��اي��ل��ة، 

التي يعتربها البع�س ورد  املثاين  من �سور 

للعاقة  وا�سبحت عنوانا  امل�سلمني  جلميع 

يف  كثرة  اح��ادي��ث  وفيها  ورب���ه،  العبد  ب��ني 

ف�سلها وكرامتها وبركتها .

بدل الجنيل  املثاين هي  �سور  ان  وب��ني، 

ومعنى ذلك اأنك ت�ستم رائحة الوحي الذي 

انزل على �سيدنا عي�سى عليه ال�سام، حيث 

عند  ان��ه  اىل  م�سرا  وب��رك��ت��ه،  ن��وره  تعي�س 

قراءة ) ل نفرق بني اأحد من ر�سله( ت�سعر 

ال�سماوية. الكتب  بر�سالة مفادها تعظيم 

من جهته، قال الق�ساة ان ال�سور املثاين 

م��ن معنى  اك���رث  ب��ه��ا  ب��ال��ع��رب وورد  م��ل��ي��ئ��ة 

وي��ق�����س��د ب��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ور منها 

الفاحتة. �سورة 

وا�ساف ان املثاين، هي ال�سور التي تاأتي 

ب��ع��د ال�����س��ور امل���ئ���ني، وع���دده���ا ���س��ب��ع��ة ع�سر 

�سورة، غالبها �سور مكية وموا�سيعها غالبا 

�سبحانه  هلل  ال�ست�سام  لتعلمنا  ج��اءت  ما 

عليه  والدليل  البعث  اثبات  وفيها  وتعاىل 

وتوحيده  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  قدرة  وعلى 

والبعث اليه .

ف��ي��ه��ا  امل����ث����اين  ال�����س��ب��ع  اأن  اىل  واأ������س�����ار 

احلديث عن العقيدة ال�سحيحة واحلديث 

ع��ن وح��دان��ي��ة اهلل ت��ع��اىل وع��ق��اب��ه وث��واب��ه 

وال���زه���د وع���دم ال��ت��ك��رب وال��ت��ع��ايل وا���س��ول 

انها  اىل  املجتمع، لفتاً  افراد  بني  العاقة 

حتيط بال�سريعة وتف�سل فيها وهي مبثابة 

لها  ملا  الخ��اق  عن  حتدثت  لذلك  ال�سياج 

من ترابط مهم.

وبني الق�ساة، ان موا�سيع ال�سور املثاين 

الأنبياء  وق�س�س  النا�س  بني  العاقة  هو 

والمم ال�سابقة حتى يعترب منها املوؤمنني، 

هي  التي  الدين  ثوابت  توؤكد  ال�سور  فهذه 

ال��ع��ق��ي��دة وال�����س��ري��ع��ة والخ�����اق ال��ت��ي هي 

الن�سان  �سلوك  تنتج  ال��ت��ي  ه��ذا  ك��ل  ث��م��رة 

ال�سحيح. القومي 

لاإجنيل  ال�����س��ور  ه���ذه  م�سابهة  وح���ول 

حيث  بالوعظ  الجن��ي��ل  ت�سابه  ان��ه��ا  ف��ق��ال 

عرف الجنيل بالوعظ موؤكدا انه ل غرابة 

لن  ال�سماوية،  الكتب  بني  ت�سابه  وجود  يف 

اىل  التوبة  وه��و  واح��د  ه��دف  ذات  جميعها 

ال��ق�����س�����س  ورود  اىل  ا���س��اف��ة  ت���ع���اىل،  اهلل 

لليهود  ل��ي�����س��دق  وال��ت��ي ج����اءت  امل��ت�����س��اب��ه��ة 

انه  ليعلموا  والنبياء  �سبقهم  من  ق�س�س 

ما جاء لينق�س دينهم وامنا ليعيدهم اىل 

ما كانوا عليه.

الملك يشارك في تشييع جثمان األمير محمد بن طالل

الملك يؤكد دعمه لصمود المقدسيين

الملك يؤكد للرئيس االسرائيلي ضرورة وقف التصعيد في القدس

األوقاف تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان سور المثاني

ال�سبت   1 / 5 / 2021
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القواسمي: االزدحامات المرورية تعيق 
وصول المواطنين السواق العاصمة

االنباط-عمان

واالحذية  االلب�سة  قطاع  ممثل  اك��د 

جتارة  غرفة  يف  واملجوهرات  واالقم�شة 

اغ���اق  ان  ال��ق��وا���س��م��ي،  ا���س��ع��د  االردن 

ب��ع�����ض ال�������س���وارع ب��ال��ع��ا���س��م��ة ت�����س��ب��ب��ت 

ب���ازدح���ام���ات م���روري���ة واع���اق���ت و���س��ول 

الرئي�سية. املواطنني لا�سواق 

وا�����س����ار يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

اجل��م��ع��ة، اىل ان االزدح���ام���ات امل��روري��ة 

ال��ت��ي اع��ق��ب��ت ���س��اة اجل��م��ع��ة ع��رق��ل��ت 

حركة الت�سوق ومل تنعك�ض على القدرة 

ال�����س��رائ��ي��ة، الف���ت���ا اىل اغ�����اق م��ن��اف��ذ 

رئ��ي�����س��ي��ة ب��ال��ع��ا���س��م��ة ���س��م��ل��ت م��ن��اط��ق 

يف ت���اع ال��ع��ل��ي وال�����س��وي��ف��ي��ة وه���ي من 

اال����س���واق ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ق��ط��اع االل��ب�����س��ة 

واالحذية.

االل���ب�������س���ة  ق�����ط�����اع  ان  اىل  ول�����ف�����ت 

واالح�����ذي�����ة ي�����س��ت��ح��وذ ب���ال���ع���ادة خ���ال 

على  رم�سان  �سهر  م��ن  االخ��رة  االي��ام 

املواطنني  اهتمامات  من  اال�سد  ن�سيب 

هناك  ي��ك��ون  ان  يتطلب  م��ا  ال�����س��رائ��ي��ة، 

وذلك  احلالية  من  اكرب  ت�سوق  �ساعات 

منعا لازدحامات.

وبني ان اعادة النظر ب�ساعات احلظر 

اجل����زئ����ي ���س��ي�����س��ه��م يف زي�������ادة ���س��اع��ات 

الت�سوق واملبيعات وتوفر �سيولة مالية 

ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى 

االيفاء بالتزاماتهم وادامة اعمالهم.

الفطر  ع��ي��د  ان  ال��ق��وا���س��م��ي  واو���س��ح 

ال�����س��ع��ي��د وم�����ا ي��ع��ق��ب��ه م����ن م��ن��ا���س��ب��ات 

احلركة  لتن�سيط  رئي�سيا  مو�سما  يعد 

ال��ت��ج��اري��ة ل��ق��ط��اع االل��ب�����س��ة واالح��ذي��ة 

التي  الركود  حالة  وتعوي�ض  واالقم�سة 

���س��ه��دت��ه��ا اال�����س����واق م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 

احلايل.

وجت����ار  م�������س���ت���وردي  ان  اىل  وا�����س����ار 

ال��ق��ط��اع ا���س��ت��ع��دوا  مل��و���س��م ع��ي��د الفطر  

م���ن خ���ال ت��وف��ر ال��ب�����س��ائ��ع امل��ن��ا���س��ب��ة 

م���ن االأل��ب�����س��ة واالأح�����ذي�����ة، مب���ودي���ات 

املحلية،  ال�سوق  طبيعة  تنا�سب  خمتلفة 

ع���ل���ى اأم�������ل ب�����ح�����دوث ان����ف����راج����ه ع��ل��ى 

ع��دم  ان  م��و���س��ح��ا  ال��ت��ج��اري،  ن�ساطهم 

“خيبت  اجلزئي  �ساعات احلظر  متديد 

تطلعاتهم«.

م��ن  امل��م��ل��ك��ة  م�������س���ت���وردات  اأن  وذك�����ر 

بحدود  انخف�ست  واالأح���ذي���ة  االأل��ب�����س��ة 

العام  االأول من  الربع  باملئة خال   50
35 مليون  احلايل، وتراجعت اإىل نحو 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   70 دي���ن���ار، م��ق��ارن��ة ب���� 

املا�سي  العام  من  نف�سها  الفرتة  خال 

.2020
وتاأتي غالبية م�ستوردات االردن من 

وال�سني  تركيا  من  واالح��ذي��ة  االلب�سة 

ال��ع��رب��ي��ة  ال��������دول  ب���ع�������ض  ج����ان����ب  اإىل 

واالآ�سيوية. واالوروبية 

وي�����س��م ق���ط���اع االأل��ب�����س��ة واالأح���ذي���ة 

الف عامل،   57 ي�سغل  الذي  واالأقم�سة 

 11 غالبيتهم من االردنيني، اكرث من 

ال����ف م��ن�����س��اأة ت��ع��م��ل مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

اململكة.

 180 امل��ح��ل��ي��ة  ال�������س���وق  وي���وج���د يف 

واالأحذية  االألب�سة  من  جتارية  عامة 

اململكة. داخل  ت�ستثمر 

35 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

اتحاد نقابات العمال يؤكد ضرورة تطوير منظومة الحماية االجتماعية

ون: اللقاح هو الحل األمثل لعودة التعليم الوجاهي  خبراء تربويُّ

االنباط-عمان

ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ب��ف��رو���ض  اإ����س���اب���ة  و1556  وف�����اة   35
اجلمعة،  ام�ض  اململكة  يف  امل�ستجد  كورونا 

8836 وفاة  لرتفع العدد االإجمايل اإىل 

و711373 اإ�سابة.

وتوزعت االإ�سابات اجلديدة على 695 

 280 عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة 

حالة يف حمافظة اإربد، منها 91 حالة يف 

الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة   177 الرمثا، 

حالة   83 البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   94
يف حمافظة املفرق، 59 حالة يف حمافظة 

عجلون، 43 حالة يف حمافظة ماأدبا، 33 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة، 29 ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   25 ج��ر���ض،  حمافظة 

الكرك،  حمافظة  يف  حالة   23 الطفيلة، 

15 حالة يف حمافظة معان، منها حالتان 
يف البرتا.

واأ����س���ار امل���وج���ز االإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة،  ووزارة  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة 

ع���دد احل����االت ال��ن�����س��ط��ة ح��ال��ّي��ا و���س��ل اإىل 

احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   20034
 132 امل�ست�سفيات  اإىل  ام�ض  دِخ��ل��ت 

ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 193 حالة، يف حني بلغ 

امل��وؤّك��دة التي تتلقى  اإج��م��ايل ع��دد احل��االت 

1357 حالة. العاج يف امل�ست�سفيات 

وح�������������ول ال���������ق���������درة اال�����س����ت����ي����ع����اب����ي����ة 

ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف امل��م��ل��ك��ة، ب���ني امل��وج��ز 

اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن 

ال�سمال بلغت 23 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

باملئة،   44 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 

التنّف�ض  اأج��ه��زة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 28 باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

27 باملئة، يف حني  اإقليم الو�سط بلغت  يف 

اأ�سّرة العناية احلثيثة  و�سلت ن�سبة اإ�سغال 

يف االإقليم ذاته اإىل 44 باملئة، بينما بلغت 

اال�سطناعي  التنّف�ض  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

باملئة.  25
ال��ع��زل  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ب��ل��غ��ت ن�سبة  ك��م��ا 

بلغت  بينما  باملئة،   15 اجلنوب  اإقليم  يف 

 19 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة 

ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأج��ه��زة 

 16 ذاته  االإقليم  اال�سطناعي يف  التنّف�ض 

باملئة.

 1596 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

ح����ال����ة ����س���ف���اء ام���������ض يف ال����ع����زل امل���ن���زيل 

وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ل��ي�����س��ل اإج���م���ايل ح���االت 

ال�سفاء اإىل 682503 حاالت.

خمربّياً  فح�ساً   19377 اأن  واأ���س��اف 

اأج��������ري ام���������ض، ل��ي�����س��ب��ح اإج�����م�����ايل ع���دد 

الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات 

الفتاً  فح�ساً،   6704884 االآن  وح��ت��ى 

ام�ض  االإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل 

مقارنة  باملئة،  03ر8  ق��راب��ة  اإىل  و�سلت 

االول  اأم�ض  ي��وم  �سجلت  التي  الن�سبة  مع 

07ر9 باملئة. والتي بلغت 

االنباط-عمان 

اأكد االحتاد العام لنقابات عمال االأردن، 

امللّحة  احل��اج��ة  ك�سفت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن 

االجتماعية  احل��م��اي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر 

ل��ل��ع��م��ال، وت��ت��ط��ل��ب ت��ط��وي��ر ال��ت�����س��ري��ع��ات 

ترتقي  �سمولية  روؤي����ة  وف���ق  ل��ه��ا  ال��ن��اظ��م��ة 

ب��ال��ت��اأم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ه��م، 

وحت��م��ي��ه��م م���ن ال��ف��ق��ر وال���ب���ط���ال���ة و���س��وء 

االأو�ساع املعي�سية.

وقال رئي�ض االحتاد العام لنقابات عمال 

وجهها  ر�سالة  يف  املعايطة،  م���ازن  االأردن، 

بيوم  مهنئاً  االأردن،  ع��م��ال  جلميع  ال��ي��وم 

العمال العاملي الذي يوافق اليوم ، وحملت 

بجهودكم  االأردن����ي����ة..  “�سواعدنا  ع��ن��وان 

عيد  ان  والتقدم”،  البناء  م�سرة  ت�ستمر 

احتفاالت  م��ع  يتزامن  ال��ع��ام  لهذا  العمال 

اململكة مبئوية الدولة، وهي منا�سبة وطنية 

ع���زي���زة ع��ل��ى ق���ل���وب ج��م��ي��ع ع���م���ال االأردن 

الوطن  اجن���ازات  ت�سييد  يف  �ساركوا  الذين 

اأن��ه��م جنودا  واأث��ب��ت��وا  ال��ب��ن��اء،  ع��رب م�سرة 

بدور  ويطلعون  واالنتاج  العمل  ميادين  يف 

فاعل يف نه�سته و�سموده.

واك����د ب����اأن االحت�����اد ال���ع���ام، وه���و ُيحيي 

الكبرة  جهودهم  على  كافة  الوطن  عمال 

يف م�سرة بناء الوطن، ليفخر باإجنازاتهم 

وع��ط��ائ��ه��م امل�����س��ت��م��ر، ف��ه��م ال�����س��واع��د التي 

تعمل بجٍد وعزمية، رفعًة للوطن وموا�سلًة 

مل�����س��رة ال���ت���ق���دم واالإجن���������از، ع��ل��ى ط��ري��ق 

الباد  �سيد  خطاها  ير�سم  ال��ت��ي  النه�سة 

املفدى.

واأ����س���اد امل��ع��اي��ط��ة، ب���ال���دور ال����ذي لعبته 

مئوية  خ��ال  والنقابية  العمالية  احلركة 

االحت����اد  ت��اأ���س��ي�����ض  وم��ن��ذ  االأوىل،  ال���دول���ة 

 ،1954 ع��ام  االأردن  عمال  لنقابات  ال��ع��ام 

يف ال���ن���ه���و����ض ب����واق����ع ال���ع���م���ال وحت�����س��ني 

القطاعات  ب�ستى  واالرتقاء  العمل،  ظروف 

الوطني  االقت�ساد  وتطوير  االقت�سادية، 

ال��ع��ام ك��ج��زء من  امل�سهد  اإث����راء  اإىل ج��ان��ب 

ت�����س��اه��م بتعزيز  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  احل���رك���ة 

م�سرته.

وثمن املعايطة دعم جالة امللك عبداهلل 

“توجيهاته  اأن  اإىل  م�سرا  للعمال،  الثاين 

تهتدي  للحكومة  نربا�ساً  ال�سامية،  امللكية 

ب���ه���ا وت���ع���م���ل ����س���م���ن روؤي����ت����ه����ا، ل��ت��ح�����س��ني 

م�ستوى معي�ستهم واإيجاد احللول املنا�سبة 

لق�ساياهم«.

االنباط-برتا

وجدْت العديد من دول العامل يف طريقة 

التعليم عن بعد، و�سيلًة للحد والوقاية من 

انت�سار فرو�ض كورونا، الذي اأجرب العامل 

التعامل مع مفاهيم جديدة فر�ستها  على 

مع  التعامل  و�سعوبة  ال��ف��رو���ض  خ��ط��ورة 

هذا الوباء العابر للحدود.

هذا االنتقال املفاجئ يف نوعية التعليم، 

من الوجاهي اإىل االإلكرتوين، اأحدث حالة 

من االإرباك يف منظومة التعليم- وال �سيما 

يف ال���ب���داي���ات- وخ��لَّ��ف ت��ف��اوت��اً ب��ني ال���دول 

ال��ن��ام��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة م���ن ح��ي��ث اجل��اه��زي��ة 

بجميع  العملية  ه��ذه  اإدارة  على  وال��ق��درة 

عنا�سرها.

رئي�ض جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�ض 

اإننا  ق��ال:  ال��دك��ت��ور وجيه عوي�ض  االأع��ي��ان 

ن��ت��وق��ع ال���ع���ودة اإىل احل��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة مع 

ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الف�سل  ب��داي��ة 

اإذا م��ا ال��ت��زم��ن��ا ب��ال��ربوت��وك��والت  احل����ايل، 

بيننا  فيما  واأر�سينا  والتعليمات،  ال�سحية، 

ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا ال���وب���اء، واالأه����م 

تعترب طوق  التي  املطاعيم  اأخ��ذ  ذل��ك  م��ن 

االأزم��ة،  ه��ذه  من  للخروج  الوحيد  النجاة 

معامل  لنا  ور�سمت  املجتمعات  اأربكت  التي 

ح���ي���اة ج����دي����دة، واأج����ربت����ن����ا ع���ل���ى خ��و���ض 

اأو  اجلاهزية  دون  بعد  عن  التعليم  جتربة 

اال�ستعداد لهذا النوع من التعلم.

يحتاج  ك���ان  اأي����اً  التغير  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

جانب  اإىل  ل،  والتقبُّ والتاأييد  التاأهيل  اإىل 

امل��ه��م��ة،  ع��ل��ى جن���اح  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي  االأدوات 

منظومة  يف  يف�سل  مل  االأردن  اأن  م���وؤك���داً 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ول��ك��ن ه��ن��ال��ك م�ساكل 

التي  ال��ت��غ��ي��ري��ة  العملية  اع���رتت  ع��دي��دة 

التفاعلية  غ��ي��اب  واأه��م��ه��ا  ع��ل��ي��ه،  ف��ر���س��ت 

ال��ع��دي��د من  وب���روز  االأ���س��ا���س��ي،  التعليم  يف 

امل�����س��اك��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة يف م�����س��اه��دة ال���درو����ض، 

املناطق  بع�ض  يف  االإنرتنت  �سرعة  و�سعف 

االأدوات  يف  وث��غ��رات  منها،  النائية  خا�سة 

الرقمية امل�ستخدمة.

لوكالة  حديثة  معر�ض  يف  عوي�ض  ودع��ا 

االأنباء االأردنية )برتا(، القيادات الرتبوية 

اإىل  امل��در���س��ي،  اأو  ال��ع��ايل  التعليم  يف  ���س��واء 

ال��ت��واف��ق ع��ل��ى خ��ط��ة زم��ن��ي��ة ق�����س��رة امل��دى 

اأخ��ذ  ل�����س��م��ان  للتنفيذ؛  وق��اب��ل��ة  م��درو���س��ة 

اللقاح من جميع اأع�ساء الهيئات التدري�سية 

التعليم  اإىل  العودة  من  لنتمكن  والطلبة؛ 

ب��اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن. بروف�سور  ال��وج��اه��ي 

علم الفرو�سات ومدير مركز التكنولوجيا 

املو�سى  اهلل  عبد  الدكتور  الوطني  احليوية 

ذه��ب اأي�����س��اً اإىل ���س��رورة منح االأول��وي��ة يف 

تلقي اللقاح اإىل الكوادر التدري�سية وخا�سة 

والتطبيقية  العلمية  الكليات  يف  العاملني 

اإىل  اأن ذلك ي�سهل العودة  وطابهم، مبينا 

تدريجي.  ب�سكل  ال��وج��اه��ي  التعليم  ن��ظ��ام 

ال��ت��ع��ل��ي��م  اىل  ن����ذه����ب  مل  ن���ح���ن  وق���������ال: 

ظ��روف  علينا  فر�سته  واإمن���ا  االإل���ك���رتوين 

ف���اإن �سلبيات ون��ت��اج��ات هذا  ل��ذا  اجل��ائ��ح��ة، 

التعليم التي مل�سناها تبقى اأخف بكثر من 

اأن نقوم بفتح املدار�ض واجلامعات يف الوقت 

�سيما  وال  منت�سراً،  ال��وب��اء  فيه  ي��زال  ال��ذي 

التدري�سية  القاعات  يف  التباعد  اإح��داث  اأن 

اعتقادي  ح�سب   “ ال�سعوبة،  غاية  يف  اأم��ر 

لو ا�ستمرينا يف التعليم الوجاهي مع بداية 

لت�ساعفت   19 ك��وف��ي��د-  ف��رو���ض  ان��ت�����س��ار 

اأعداد االإ�سابات وحينها لن يتمكن نظامنا 

ال�سحي من ال�سيطرة عليها«.

عبد  الدكتور  االأردن��ي��ة  اجلامعة  رئي�ض 

ب�سكل  ال��ل��ق��اح��ات  اأن  ب��نيَّ  الق�ساة  ال��ك��رمي 

وغالبية  ال�سنني،  ع�سرات  منذ  وج��دت  عام 

لتقوية  اللقاحات  هذا  تلقت  العامل  �سعوب 

اجل���ه���از امل���ن���اع���ي ���س��د )ال�����ك�����زاز، اجل��م��رة 

التيفوئيد،  الطاعون،  الكولرا،  اخلبيثة، 

وغرها  االطفال(  و�سلل  واحل�سبة  ال�سل، 

خطورة  ت�سكل  ومل  فعاليتها،  اأثبتت  وق��د 

ع��ل��ى ح��ي��اة ال��ب�����س��ر ب��ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����ض كانت 

ال��ف��رو���س��ات  ال���وق���اي���ة م���ن  اإىل  ال�����س��ب��ي��ل 

واالأمرا�ض.

اأك��ون  اأن  قبل  طبيباً  ب�سفتي   “ وق���ال: 

اأن ال��ل��ق��اح��ات ال��ت��ي �سنعت  اأج���د  اأك��ادمي��ي��اً 

فعالة،  جميعها   19 �سد فرو�ض كوفيد- 

وعلى  ال��وب��اء،  انت�سار  احل��د من  وت�سهم يف 

اجل��رع��ات  الأخ���ذ  التوجه  امل��واط��ن��ني  جميع 

االآنّية  و�سيلتنا  بب�ساطة  الأنها  ت��ردد؛  دون 

للعودة اإىل حياتنا ال�سابقة، وهي اآمنة اأي�ساً 

من الناحية العلمية.

خ��ال  ال��وج��اه��ي  التعليم  ع���ودة  ورج���ح 

هذا العام اإذا ما �سمحت املوؤ�سرات الوبائية 

اأن ت��ك��ون م��رح��ل��ي��ة؛ حيث  ب��ذل��ك، م��وج��ه��اً 

ي���ك���ون ل��ت��خ�����س�����س��ات ال���ط���ب وال��ه��ن��د���س��ة 

ي�سكل  التي  وامل��واد  وال�سيدلة  والتمري�ض 

اأولوية  كبرة  ن�سبة  العملي  اجلانب  فيها 

يف العودة اإىل احلرم اجلامعي، مع االلتزام 

الكلي بتعليمات ال�سامة العامة يف املدار�ض 

ق���رار ر�سمي  ات��خ��اذ  اإذا م��ا مت  واجل��ام��ع��ات 

بهذا ال�ساأن.

وحول دور اجلامعة الوطني يف مواجهة 

الوباء قال الق�ساة: اإنه مت تدريب عدد من 

طلبة الطب على اإعطاء اللقاحات، وت�سكيل 

مركزين  وفتح  ال��غ��اي��ات،  لهذه  طبية  ف��رق 

طبيني ل��ل��ق��اح��ات؛ اأح��ده��م��ا داخ���ل احل��رم 

اجلامعة،  م�ست�سفى  يف  واالآخ����ر  اجل��ام��ع��ي 

بفتح  ت�سمح  اجلامعة  اإمكانيات  اأن  م��وؤك��داً 

اإدارة  ارت�����اأت  م��ا  اإذا  اأخ����رى  م��راك��ز  ث��اث��ة 

االأزمات ذلك.

ب��داي��ة االإق��ب��ال على هذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

امل���راك���ز مل ي��ك��ن ك���ب���راً، ول��ك��ن يف ال��ف��رتة 

م�ساعفة  اأرق��ام��اً  ت�سجل  اأ�سبحت  احلالية 

يومياً من املواطنني لتلقي املطعوم، منوهاً 

جميع  ف��ت��ح  اأع��ل��ن��ت  ال���ت���ي  ال�����دول  اأن  اإىل 

هذه  ات��خ��ذت  التعليمية  ومنها  قطاعاتها 

القرارات بعد اأن �سمنت تلقي ما يزيد عن 

للقاحات. مواطنيها  من  باملئة   60
وب����نيَّ ال��ق�����س��اة اأن و���س��ائ��ل االإع������ام يف 

الدول االأوروبية واأمركا كان لها دور بارز 

اللقاحات،  تلقى  نحو  ال�سعوب  توجيه  يف 

اإعامية  حملة  هنالك  تكون  اأن  اإىل  داعياً 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ل��ت��وع��ي��ة امل��واط��ن��ني 

الت�سجيل  �سرورة  نحو  اأعمارهم  مبختلف 

اللقاحات  لتلقي  املخ�س�سة  ات  املن�سّ على 

وخا�سة يف هذه الفرتة.

ال�سبت   1/ 5 / 2021



االنباط-عمان

ق����ال����ت وزي�������ر ال�������ص���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

والتموين املهند�سة مها علي، اإن اتفاقية 

اململكة  ب��ن ح��ك��وم��ة  ال�����س��راك��ة  ت��اأ���س��ي�����س 

الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة 

واإي��رل��ن��دا  العظمى  لربيطانيا  امل��ت��ح��دة 

اعتباراً  التنفيذ  حيز  �ستدخل  ال�سمالية 

وذلك  اأي��ار،  من  الأول  ال�سبت  اليوم  من 

اإجراءات  البلدان جميع  ا�ستكمل  اأن  بعد 

الواجبة. الوطنية  امل�سادقة 

واأك������دت ع��ل��ي ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 

واحل��ر���س  امل��ت��ح��دة  واململكة  الأردن  ب��ن 

من  اأو���س��ع  اآف���اق  نحو  عليها  البناء  على 

امل��ج��الت،  امل�����س��رك يف خمتلف  ال��ت��ع��اون 

وال���ت���ج���اري���ة  الق���ت�������س���ادي���ة  ���س��ي��م��ا  ول 

وال�ستثمارية.

م�������ن ج����ان����ب����ه����ا رح������ب������ت ال���������س����ف����رة 

الربيطانية لدى الأردن بريجيت بريند 

دخ����ول ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة ب���ن امل��م��ل��ك��ة 

املتحدة والأردن حيز التنفيذ.

واأع������رب������ت ع�����ن ت����ق����دي����ره����ا ل����وزي����رة 

من  ولكل  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

�ستتيح هذه  الإجن��از حيث  �سارك يف هذا 

ب�سكل  الثنائية  التجارة  تعزيز  التفاقية 

ال�سركات  على  بالفائدة  يعود  مما  اأك��رب، 

وعلى فر�س العمل يف كا البلدين.

وجاءت التفاقية حر�ساً من حكومتي 

البلدين على توطيد العاقات الرا�سخة 

ب����ن ال���ب���ل���دي���ن وا����س���ت���دام���ة ال���ع���اق���ات 

وذل��ك  الثنائية  والتجارية  القت�سادية 

ر���س��م��ي��اً من  امل��ت��ح��دة  اململكة  ب��ع��د خ���روج 

الحت���اد الأوروب����ي ال��ع��ام اجل����اري، حيث 

من  تف�سيلية  معاملة  الت��ف��اق��ي��ة  متنح 

ال��ر���س��وم اجلمركية  الإع��ف��اء م��ن  خ��ال 

ل��ل��ب�����س��ائ��ع امل��ت��ب��ادل��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن على 

اإطار  بها يف  املعمول  املعاملة  يوازي  نحو 

اتفاقية ال�سراكة الأردنية الأوروبية.

موؤ�س�سياً  اإط���اراً  التفاقية  توفر  كما 

ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ال��ق��ائ��م على 

خ���دم���ة امل�����س��ال��ح امل�����س��رك��ة حل��ك��وم��ت��ي 

ال�سديقن. البلدين  و�سعبي 

وب��ل��غ ح��ج��م ال�����س��ادرات الأردن���ي���ة اإىل 

دولر  مليون   24.2 نحو  املتحدة  اململكة 

منها  الواردات  قيمة  بلغت  فيما  اأمركي 

217 مليون دولر يف العام 2020.

االنباط-عمان 

الطاقة  وزارة  يف  النفطية  امل�ستقات  ت�سعر  جلنة  ق���ررت 

الثاين  ولل�سهر  احل��ك��وم��ة  م��ن  وبتوجيه  امل��ع��دن��ي��ة،  وال����روة 

اأ�سعار امل�ستقات النفطية الأ�سا�سية  على التوايل، الإبقاء على 

)البنزين ب�سقيه والديزل والكاز والغاز( ل�سهر ايار املقبل كما 

هي عليه يف �سهر ني�سان احلايل.

ال�سهري  اجتماعها  عقدت  انها  بيان،  يف  اللجنة  واأو�سحت 

ام�����س اجل��م��ع��ة ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة/ ام���ن ع���ام ال����وزارة 

املهند�سة اماين العزام، لتحديد اأ�سعار بيع امل�ستقات النفطية 

ا�ستعرا�س  املقبل(، حيث مت  اي��ار  للفرة من )1 -31  حملياً، 

الأ�سعار العاملية للنفط اخلام وامل�ستقات النفطية خال �سهر 

ني�سان ومقارنتها مبثياتها ل�سهر اذار املا�سي.

ق��ررت  احل��ك��وم��ة،  م��ن  وبتوجيه  اللجنة  ان  ال��ب��ي��ان،  وذك���ر 

البنزين  بيع  �سعر  على  الإبقاء  التوايل،  على  الثاين  ولل�سهر 

اأوكتان 90 عند 760 فل�ساً للر و�سعر البنزين اأوكتان 95 عند 

980 فل�ساً للر و�سعر الديزل عند 555 فل�ساً للر و�سعر مادة 

الكاز عند 460 فل�ساً للر، كما اأبقت اللجنة على �سعر اأ�سطوانة 

الغاز عند �سعر 7 دنانر/ ا�سطوانة.

 االنباط-برتا

ومتخ�س�سون  اق��ت�����س��ادي��ون  خ����رباء  دع���ا    

ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل وال���ع���م���ال، اإىل و���س��ع احل��ل��ول 

يواجهها  التي  القت�سادية  للتحديات  املنا�سبة 

���س��وق ال��ع��م��ل ج����راء ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وتاأثرها على خمتلف قطاعات العمل والعمال 

والتي تعترب اأ�سعب اأزمة على الوظائف والنتاج 

حملياً وعاملياً.

وق��ال��وا يف اح��ادي��ث لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة 

ال��ذي  للعمال  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  )ب���را(، 

ي�سادف يف الأول من اأيار من كل عام، اأن ازمة 

اله�سا�سة  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ك�سفت  ك��ورون��ا  جائحة 

التي يعاين منها �سوق العمل وافتقاره ملتطلبات 

املحلية،  العمالة  لفئات  الجتماعية  احلماية 

خا�سة العاملن يف القطاع غر املنظم والذين 

مي��ث��ل��ون 48 ب��امل��ئ��ة م���ن جم��م��وع ال��ع��ام��ل��ن يف 

اململكة.

للدرا�سات  العمال  بيت  م��رك��ز  رئي�س  وب��ن 

ل����وزارة العمل حمادة  ال��ع��ام الأ���س��ب��ق  والأم����ن 

اث��رت على قدرة  اأن جائحة كورونا  اب��و جنمة، 

القت�ساد الوطني على ا�ستحداث فر�س العمل، 

م�ستويات  اإىل  البطالة  م��ع��دلت  و�سلت  حيث 

بلغت  وبن�سبة   2020 ع��ام  نهاية  م�سبوقة  غ��ر 

تاريخ  يف  الأ����س���واأ  تعترب  وال��ت��ي  باملئة   )  24.9(

اململكة وفاقت املعدلت التي �سادت بعد الأزمة 

املالية يف ثمانينيات القرن املا�سي.

وا�ساف ابو جنمة، اأن الأزمة ك�سفت النقاب 

العمل  ���س��وق  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  اله�سا�سة  ع��ن 

احلماية  متطلبات  م��ن  العديد  اىل  واف��ت��ق��اره 

الجتماعية لفئات من العمال، خا�سة العاملن 

يف القطاع غر املنظم الذين ميثلون 48 باملئة 

اأن  مو�سحا  اململكة،  يف  العاملن  جمموع  م��ن 

الأزمة اظهرت مدى تعر�س هذه الفئة خلطر 

فقدان الدخل الازم ملعي�ستهم واأ�سرهم، يف ظل 

املوؤ�سرات التي توؤكد باأن هذه الفئة �سوف تتو�سع 

املنظم  القطاع  ح�ساب  على  املقبلة  ال��ف��رة  يف 

وال���ذي  ال��وظ��ائ��ف،  م��ن  الآلف  ف��ق��دان  نتيجة 

يتطلب بناء منظومة من القواعد تدعم الفئات 

لهم،  ال��ازم��ة  احلماية  وحتقق  �سعًفا  الأك���ر 

�سواًء من حيث �سمولهم بالتاأمينات الجتماعية 

ت�سريعات  يف  الأخ��رى  القانونية  باحلمايات  اأو 

فاعلة  �سيا�سات  وو���س��ع  خ��ا���س،  ب�سكل  ال��ع��م��ل 

لذلك اأ�سوة بغرهم من العاملن كخطوة اأوىل 

نحو ت�سجيع انتقالهم من القت�ساد غر املنظم 

اإىل املنظم.

الأزم��ة  الت�سدي لهذه  اأن  اب��و جنمة،  واأك���د 

ي�����س��ت��دع��ي الرت���ق���اء اىل م�����س��ت��وى ال��ت��داع��ي��ات 

والت�سدي  العمل  �سوق  للجائحة على  املتوقعة 

املتعطلن  �سريحة  يف  املتوقع  لاإت�ساع  الفعال 

امل��ح��دودة املتاحة،  عن العمل يف ظل اخل��ي��ارات 

م�سراً اإىل اأن ال�سيناريو املتوقع للفرة املقبلة 

املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال��ن��م��و  م��ع��دل  اأن  اإىل  ي�سر 

�سيبقى منخف�ساً بعد اأن و�سل العام املا�سي اإىل 

�سالب 6.5 باملئة.

اأن عدم ق��درة العديد من القطاعات  وق��ال، 

ع��ل��ى ال�����س��م��ود اأم�����ام ت��داع��ي��ات ه���ذه اجل��ائ��ح��ة 

ال�سيا�سات احلكومية  ق��درة  واخل�سية من عدم 

ع��ل��ى اح��ت��وائ��ه��ا ب�����س��ك��ل ف��ع��ال خ����ال ال�����س��ه��ور 

اأك��ر من 80  اإ�سافة  الأرب��ع��ة املقبلة، ت�سبب يف 

األ��ف متعطل عن العمل، ناهيك عن ال�سريحة 

ال��وا���س��ع��ة م��ن ال��ع��م��ال ال��ذي��ن ت��اأث��رت دخولهم 

عن  امل��وؤق��ت  انقطاعهم  نتيجة  ملمو�س  ب�سكل 

اأك��ر من  اإىل ما  العمل والذين و�سل عددهم 

400 األف عامل.

ودع���ا اب���و جنمة اإىل ت��وف��ر ال��دع��م ال���ازم 

للموؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة للحفاظ على 

ال��ع��م��ل التي  دمي��وم��ة عملها وح��م��اي��ة ف��ر���س 

ت��وف��ره��ا، وم���ن ذل���ك اإع�����ادة ج��دول��ة ا�ستحقاق 

القرو�س لفرة زمنية تتنا�سب مع املدة املتوقعة 

والت�سهيات  الإع��ف��اءات  يف  والتو�سع  ل��اأزم��ة، 

وال���ق���رو����س امل��خ�����س�����س��ة ل��ه��ا، وزي������ادة ال��ق��درة 

ال�سرائية للمواطن واإعفاء ال�سلع الأ�سا�سية التي 

احلركة  اإنعا�س  بهدف  ال�سريبة  يحتاجها من 

القت�سادية .

وقال انه اآن الأوان للعمل بجد على اإ�ساح 

زي��ادة معدلت  للحد من  التعليمية  ال�سيا�سات 

نحو  وال��ت��وج��ه  اجلامعين،  فئة  ب��ن  البطالة 

تاأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد اإليها 

وتفعيل  القطاعات،  م��ن  كثر  يف  العمل  �سوق 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س لر�سد  م��ع  ال����ازم  التن�سيق 

ومن  التخ�س�سات  م��ن  احلقيقية  احتياجاته 

الفنية  املتطلبات  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 

لأعماله.

من جانبه، قال رئي�س الحتاد العام لنقابات 

امللك  جالة  اأن  املعايطة،  م��ازن  الأردن  عمال 

عبداهلل الثاين ابدى اهتماماً وا�سحاً ب�سريحة 

مال  وراأ�����س  الب�سري  امل���ورد  بو�سفهم  ال��ع��م��ال، 

ال��دول��ة واأح����د ط��ريف م��ع��ادل��ة الإن���ت���اج، وتاأكيد 

بالعن�سر  ال�ستثمار  اأهمية  على  دائما  جالته 

ليواكب  وق���درات���ه  م��ه��ارات��ه  وت��ط��وي��ر  الب�سري 

�سوق  وم��ت��غ��رات  ال��راه��ن��ة  املرحلة  م�ستجدات 

العمل، حيث ظهر ذلك جليا من خال تاأطر 

ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��اري��ع وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي تعنى 

بالأيدي العاملة على ال�سعيد الوطني.

وقال املعايطة، اإن احلركة العمالية والنقابية 

ال���ع���ام، وت��داع��ي��ات  ل��ه��ذا  ال��ع��م��ال  حتتفل بعيد 

بظالها  تلقي  الق��ت�����س��ادي��ة  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

م�سرا  القت�سادية،  الن�ساطات  خمتلف  على 

امل��وازن��ة بن حماية �سحة و�سامة  اىل اهمية 

ودوره  الق��ت�����س��اد  عجلة  وحت��ري��ك  امل��واط��ن��ن 

ال�سلبية  ال��ت��اأث��رات  م��ن  التخفيف  يف  الكبر 

للجائحة.

من جانبه، اكد مدير عام موؤ�س�سة ال�سمان 

الج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ح���ازم ال��رح��اح��ل��ة اهمية 

على  اجتماعياً  العمال  حماية  يف  املوؤ�س�سة  دور 

م����دار اأك����ر م���ن اأرب���ع���ة ع���ق���ود، ح��ي��ث ك���ان لها 

ال����دور امل��ح��وري يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ق��رار 

املعي�سي والوظيفي لأكر من مليون و100 األف 

اأو باآخر بالظروف  عامل وعاملة تاأثروا ب�سكل 

ومل  ك���ورون���ا،  بجائحة  امل��رت��ب��ط��ة  ال�ستثنائية 

فقط  املوؤ�س�سة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  تتميز 

ب��ات�����س��اع ن��ط��اق ���س��م��ول��ه��ا، واإمن�����ا ك��ون��ه��ا ك��ان��ت 

الإج�����راءات  ع��ن  ومت��ي��زت  ومبتكرة  ا�ستثنائية 

املتخذة يف جمموعة وا�سعة من دول العامل.

واأكد الرحاحلة، انه وعلى الرغم من �سعوبة 

الظروف والتحديات املرتبطة باجلائحة، اإل اأن 

املوؤ�س�سة ما�سية قدماً يف تو�سيع مظلة �سمولها 

ل��ت�����س��م��ل ال��ع��ام��ل��ن يف امل��ه��ن واحل�����رف احل���رة 

برتيبات واأدوات ا�ستثنائية، كما �ستنفذ املوؤ�س�سة 

خ���ال ال��ن�����س��ف ال���ث���اين م���ن ه���ذا ال���ع���ام خطة 

وت�ستهدف  اململكة  اأنحاء  كافة  ت�سمل  متكاملة 

بال�سمان  امل�سمولن  غ��ر  والعاملن  املن�ساآت 

الجتماعي.

وا�سار اإىل اأن التاأمن ال�سحي يت�سدر �سلم 

اأولويات املوؤ�س�سة، حيث انتهت املوؤ�س�سة من اإعداد 

واملتقاعدين  العاملن  ل�سمول  وا���س��ح  ت�سور 

ب��ال��ت��اأم��ن ال�����س��ح��ي ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

القطاع العام واخلا�س.

اي��ه��اب  الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  ع�سو  واك����د 

العاملن  حماية  على  الركيز  اأهمية  ق���ادري 

الرئي�س  العن�سر  كونهم  ال�سناعي  القطاع  يف 

املنا�سبة  العمل  بيئة  النتاج، وتوفر  يف عملية 

الب�سري،  املال  براأ�س  وال�ستثمار  لهم،  والآمنة 

وال���ذي���ن ل��وله��م مل��ا و���س��ل ال��ق��ط��اع ال�سناعي 

اىل م��ا ه��و عليه م��ن ال��ت��ق��دم والزده������ار على 

ال�سعيدين املحلي والعاملي.

ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  م�ساهمة  ب���ان  واو����س���ح 

بت�سغيل اأكر من 250 الف عامل والذي ي�سكل 

خم�س القوى العاملة، ويتقا�سون اأكر من 1.5 

مليار دينار كرواتب واجور يعيلون من خالها 

حوايل 1.25 مواطن اأردين، ميثل دليا وا�سحاً 

والت�سغيل،  ال��ت��وظ��ي��ف  يف  ال�سناعة  دور  ع��ل��ى 

وحت�سن م�ستوى معي�ستهم، ومبا ينعك�س على 

حدة  م��ن  والتخفيف  التنمية  ت��وازن��ات  حتقيق 

الفقر والبطالة.

وب������ن ح���ج���م ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي مت����ر ب��ه��ا 

القطاعات القت�سادية املختلفة جراء تداعيات 

جائحة ك��ورون��ا وم��ا اأحل��ق��ت��ه م��ن خ�����س��ارة على 

البطالة،  معدلت  وازدي���اد  العمال  من  الكثر 

م�سيدا بتجاوب العمال خال اجلائحة وتقدمي 

ت���ن���ازلت وت�����س��ح��ي��ات، يف �سبيل احل��ف��اظ على 

للمن�ساآت  وامل��ايل  القت�سادي  الو�سع  ا�ستقرار 

وال�����س��رك��ات يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، ب��ه��دف جت��اوز 

الوباء باأقل اخل�سائر، وحماولة ا�ستعادة عافية 

املن�ساآت من جديد.

واكد قادري، ان القطاع ال�سناعي �سرب مثاًل 

الظروف احلالية وو�سع  بالتكيف مع  يحتذى 

املحافظة  �سبيل  اولوياته يف  راأ���س  العامل على 

احلكومية  الج����راءات  ببع�س  م�سيدا  عليهم، 

اىل  ا�سافة  العمالة،  على  احلفاظ  يف  امل�ساندة 

النظر ملزيد من الجراءات التحفيزية واملمكنة 

ب�سكل ي�سهم يف احلفاظ على العمالة .

بداية  منذ  العمل  وزارة  اح�سائية  وح�سب 

ني�سان  �سهر  نهاية  �سهر  كورونا وحتى  جائحة 

 86472 العمالية  ال�سكاوى  ع��دد  بلغت  احل��ايل 

 15679 منها  م��ن�����س��اأة،   21093 �سملت  ���س��ك��وى، 

من�ساأة ورد بحقها �سكاوى تتعلق بتاأخر الأجور، 

و5414 من�ساأة ورد بحقها �سكاوى انهاء خدمات، 

واحالة 1914 للق�ساء وغرها ا�سافة اىل اعادة 

5716 عاما اإىل عملهم من اأ�سل 9250 عاما 

مت انهاء خدماتهم، منهم 3325 عاما مت اإنهاء 

خدماتهم ب�سكل قانوين.

منذ  ان�������س���اأت  ال��ع��م��ل  وزارة  ان  اىل  ي�����س��ار 

املوقع  على  “حماية”  من�سة  اجلائحة  ب��داي��ة 

العمالية،  ال�����س��ك��اوى  ل���س��ت��ق��ب��ال  الل���ك���روين 

من�ساتها  عرب  ال�سكاوى  ا�ستقبال  اإىل  اإ�سافة 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.

االقت�صادي
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اتفاقية الشراكة األردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ 

تثبيت أسعار المشتقات النفطية األساسية لشهر أيار 

خبراء: تداعيات جائحة كورونا كشفت هشاشة قطاع العمل في المملكة

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود 
بفاتورة الكهرباء لشهر أيار بقيمة صفر

ضريبة الدخل: القانون يجيز تقديم 
اقرارات دخل 2020 حتى يوم األحد المقبل

تمكين تدعو الى تطبيق معايير 
السالمة العامة في أماكن العمل

االنباط-عمان

   قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

وامل���ع���ادن يف ج��ل�����س��ة ع��ق��دت ب��رئ��ا���س��ة 

رئ���ي�������س جم���ل�������س م���ف���و����س���ي ال��ه��ي��ئ��ة 

ال���دك���ت���ور ح�����س��ن ال���ل���ب���ون، حت��دي��د 

الوقود  اأ�سعار  فرق  بند  تعرفة  قيمة 

املقبل  اأيار  ل�سهر  الكهرباء  فاتورة  يف 

بقيمة �سفر، وهي نف�س القيمة التي 

مت حتديدها ل�سهر ني�سان احلايل.

 االنباط-برتا

اأك���������دت دائ���������رة ����س���ري���ب���ة ال���دخ���ل 

�سريبة  مكلفي  باإمكان  اأنه  واملبيعات، 

ت�سليم  من  يتمكنوا  مل  الذين  الدخل 

اقرارات ال�سريبة لل�سنة املالية 2020، 

ت��ق��دمي��ه��ا ال��ك��رون��ي��اً ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، 

القانونية،  الفرة  يف  موعد  اخر  وهو 

ا���س��اف��ة اىل ي���وم���ي ال�����س��ب��ت والأح�����د 

املقبلن.

التقدمي  اأن  اإىل  ال��دائ��رة  وا���س��ارت 

الفرة  �سمن  يعترب  امل��دة  هذه  خال 

القانونية ول يرتب عليه اأي غرامات 

يوم  اأخ���ر  مل�سادفة  وذل���ك  ا���س��اف��ات  اأو 

الق��رار  لتقدمي  القانونية  الفرة  يف 

دوام  ي��وم  اأول  ويعترب  ر�سمية  عطلة 

اأحكام  ح�سب  القانونية  للفرة  متمم 

ال��دخ��ل  �سريبة  ق��ان��ون  م��ن   75 امل���ادة 

رقم 34 ل�سنة 2014 وتعدياته.

ودع��ت ال��دائ��رة يف رده��ا على �سوؤال 

ل���وك���ال���ة الن����ب����اء الردن�����ي�����ة )ب�����را(، 

للم�ساعدة  حاجتهم  ح��ال  يف  املكلفن 

يف ت��ق��دمي اإق������رارات ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

املبالغ  ودف��ع   2020 املالية  ال�سنة  ع��ن 

التوا�سل  اىل  الكرونياً،  فيها  املعلنة 

ال�سريبي  الت�����س��ال  مركز  هاتف  م��ع 

اأو   ،06  -  4624577 الأرق���������ام  ع���ل���ى 

م��ن خ���ال خ��دم��ة )ال��وات�����س��اب( على 

ال��ربي��د  ع��ل��ى  او   0798818810 رق����م 

للدائرة يف حال حاجتهم  اللكروين 

عليها  احل�سول  يتطلب  م�ساعدة  لأي 

.  istd@istd.gov.jo
ك��م��ا ودع����ت ال���دائ���رة امل��ك��ل��ف��ن اإىل 

�����س����رورة ت�����س��ل��ي��م اإق���������رارات ���س��ري��ب��ة 

بعد  يوم  نهاية  قبل  الكرونياً  الدخل 

للغرامات  لتعر�سهم  الأحد جتنباً  غد 

التي ن�س عليها القانون والتي ت�سمل 

الإق��رار  تقدمي  لعدم  م�سافة  �سريبة 

بالألف   4 ب��واق��ع  وغ��رام��ة  ال�سريبي، 

امل�ستحقة  ال�سريبية  املبالغ  قيمة  من 

عن كل اأ�سبوع تاأخر اأو اأي جزء منه.

وكانت الدائرة، قد اأتاحت لل�سركات 

وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ف��ردي��ة وامل��ن�����س��اآت التي 

املالية  بياناتها  اع��داد  م��ن  تتمكن  مل 

ب�����س��ورة ا���س��ول��ي��ة ت��ق��دمي م�����س��ودة عن 

اق���رار  م��ع  وت�سليمها  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه 

بعد  ي��وم  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ال��دخ��ل  �سريبة 

غد الأحد على ان يتم ت�سليم البيانات 

ح��زي��ران  �سهر  نهاية  قبل  الأ���س��ول��ي��ة 

املقبل.

 االنباط-عمان

الجتماعية  احلماية  مر�سد  دع��ا 

للم�ساعدة  مت��ك��ن  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��اب��ع 

ب�زيادة  الإن�����س��ان،  وح��ق��وق  القانونية 

اجل�����ولت ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة وال���ت���اأك���د من 

ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

�سيا�سات  واع��ت��م��اد  العمل،  اأم��اك��ن  يف 

ت�������س���ّرع م����ن جت������اوز اأزم�������ة ف���رو����س 

اآث���اره���ا، وحتفيز  وم��ع��اجل��ة  ك���ورون���ا 

احلماية  وتوفر  القت�سادي،  النمو 

الجتماعية.

ب���ي���ان  و������س�����دد م����رك����ز مت���ك���ن يف 

�سحفي، ام�س اجلمعة، مبنا�سبة يوم 

الأول  ي�سادف  ال��ذي  العاملي  العمال 

من اأيار، على ال�سماح لغر الأردنين 

ال�سمان،  يف  الختياري  بال�سراك 

وت�������س���دي���د ال����رق����اب����ة ع���ل���ى امل���ن�������س���اآت 

به،  عمالها  ت�سمل  ل  التي  وامل�ساريع 

ت��ق�����س��ي ط��ب��ي��ع��ة عمله  وت���زوي���د م���ن 

التقنية  بالعمل عن بعد، بالتدريبات 

وتطبيق  ال��ع��م��ل،  لمت����ام  والإداري�������ة 

ال��ع��م��ل امل�����رن ���س��م��ن اأط�����ر وا���س��ح��ة 

بالقانون. حمددة 

ال��ع��م��ال  اأن  اىل  ال���ب���ي���ان  واأ������س�����ار 

تعر�سوا  الأردنين،  وغر  الأردنين 

ل�����س��غ��وط��ات اق��ت�����س��ادي��ة وم��ع��ي�����س��ي��ة 

���س��ع��ب��ة، ف��ب��ع�����س��ه��م ل مي��ت��ل��ك ق��وت 

اأق����رت  اأن احل���ك���وم���ة  ب���رغ���م  ي���وم���ه، 

ب���رام���ج مل�����س��اع��دة ال��ع��ام��ل��ن وم��ن��ه��ا 

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ب���رام���ج 

الإج�����������راءات  ان  ال  الج����ت����م����اع����ي، 

اأ�������س������رار  اإىل  ادت  الح��������رازي��������ة 

فادحة. واجتماعية  اقت�سادية 

بع�س  تعر�س  ان  ال��ب��ي��ان  واو���س��ح 

ال����ق����ط����اع����ات م����ث����ل ق����ط����اع ت��ن��ظ��ي��م 

كامل  لنهيار  واحل��ف��ات  امل��وؤمت��رات 

ب�سبب اغاقها لأكر من عام كامل، 

الإح�����س��اءات  دائ���رة  ت��ق��ري��ر  وبح�سب 

ال��ع��ام��ة ف��ق��د ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة 

خ���ال ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع���ام 2020 

عن   %5.7 ق���دره  ب��ارت��ف��اع   )%24.7(

ويعترب   ،2019 عام  من  الرابع  الربع 

هذا املعدل الأعلى رقما �سجل خال 

هذا  اأن  اإل  املا�سية  �سنوات  اخلم�س 

الرت����ف����اع ل ي��ع��ك�����س ال���ع���دد ال��ف��ع��ل��ي 

اأر����س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ع��ن  للمتعطلن 

ال���واق���ع، ح��ي��ث ي��ت��وق��ع ارت���ف���اع اأرق���ام 

البطالة مع نهاية العام 2021.

2020 ما  ال��ع��ام  وت��ل��ق��ت مت��ك��ن يف 

يقارب 1060 �سكوى عمالية، وتركزت 

ع���ل���ى ح���ج���ز الأج����������ور وال������روات������ب، 

على  والإج���ب���ار  التع�سفي،  وال��ف�����س��ل 

ال��ع��م��ل، ك��ذل��ك اح��ت��ج��ز ال��ع��دي��د من 

ال�سامل  احلظر  فرة  خال  العمال 

امل�سانع،  داخ��ل  العمل  على  واأج��ربوا 

اإىل جانب تهديد العمال بالف�سل.

وت���ظ���ه���ر الأرق����������ام وف����ق����ا ل��ف��ري��ق 

ملقدمي  الأع��ل��ى  الن�سبة  اأن  مت��ك��ن، 

ال�����س��ك��اوى ه���م م���ن ال���ذك���ور، وي��ع��ود 

ذلك اىل اأن غالبية ال�سكاوى تركزت 

مثل  الذكور  فيها  يعمل  قطاعات  يف 

الإن�ساءات، املطاعم، واخلدمات .

ال�سكاوى  ب��اأب��رز  يتعلق  فيما  اأم���ا 

ف��ك��ان��ت ت��ت��ع��ل��ق ب���ت���اأخ���ر الأج������ور اأو 

حجزها ب�سكل كلي اأو جزئي، او عدم 

بت�سليم  العمل  اأ�سحاب  بع�س  التزام 

الأج���ر يف وق��ت��ه، ك��ذل��ك ك��ان هنالك 

ب��دل  م��ن  ب��احل��رم��ان  تتعلق  ���س��ك��اوى 

التع�سفي  والف�سل  ال���س��ايف،  العمل 

ال��دف��اع، واحل��رم��ان  اأوام���ر  وخمالفة 

من الإجازات والعطل الر�سمية.

ال�سبت   1 / 5 / 2021
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يف  “حما�س”،  الإ�سالمية  املقاومة  حركة  رئي�س  نائب  ق��ال 

منطقة اخلارج، مو�سى اأبو مرزوق، اإن “قرار تعطيل النتخابات 

عن  مغايرة  ودواف��ع��ه  الوطنية،  امل�سلحة  ي�سرب  الفل�سطينية، 

الذرائع التي ا�ستند عليها«

بر�س”،  “قد�س  وكالة  مع  حوار  يف  “اأبو مرزوق”،  واأ�ساف 

عبا�س،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  ق��رار  بخ�سو�س 

�سحيحة،  املعلنة  الأ�سباب  كانت  واإن  “حتى  النتخابات،  تاأجيل 

منحة،  اإىل  امل��ح��ن��ة  ه���ذه  ن��ح��ول  اأن  جميًعا  علينا  وج��وًب��ا  ف��ك��ان 

ن�سلم  اأن  واأل  املقّد�سة،  املدينة  يف  الوطنية  اإرادت��ن��ا  نفر�س  واأن 

قرارنا اإىل مزاج العدو ال�سهيوين، الذي لن يوافق على �سيء يف 

الفل�سطيني« ال�سعب  م�سلحة 

فل�سفة  ت�ستند  اأن  احتالل، يجب  ك�سعب حتت  “نحن  و�سدد: 

ل  املحتل،  مع  املواجهة  اأ�سا�س  على  الوطنية  وخططنا  قراراتنا 

اأن ن�ستاأذنه يف قراراتنا«

ويوؤكد “اأبو مرزوق”، اأن رغبة “حما�س” يف عقد النتخابات 

ال��ب��ي��ت  ت��رت��ي��ب  “اإعادة  اأول����ه����ا،  اع����ت����ب����ارات،  ع�����ّدة  م���ن  ن��اب��ع��ة 

اأ�سا�س  على  اجلميع  ويعمل  للجميع،  يت�سع  بحيث  الفل�سطيني، 

امل�ساركة، ل الإق�ساء«.

وثانيا، “ك�سر تفّرد ال�سلطة التنفيذية وتغّولها على ال�سلطات 

كبري  اخ��ت��الل  م��ن  ه��ذا  ع��ن  ينتج  وم��ا  والق�سائية،  الت�سريعية 

للحريات،  غياب  �سكل  على  ُي��رج��م  وال��ذي  احل��ك��م،  م��وازي��ن  يف 

من  ويزيد  القت�سادية،  الأو�ساع  �سوء  ويفاقم  الف�ساد،  وتف�سي 

اأبو  اإدارة البالد وغريها من الق�سايا”، وفق  مراكمة الف�سل يف 

مرزوق.

�سمن  ال�سلطة  على  ال�سلمي  ال��ت��داول  عجلة  “دفع  وث��ال��ث��ا، 

اأدوات  ال�سعب  الدوران، حتى ميتلك  الفل�سطينية نحو  الأرا�سي 

متكنه من عقاب اأي �سلطة اأو جمموعة ل تعّب عنه، ول تنب�س 

بق�ساياه، وذلك كل اأربع اأعوام«.

وي�سيف “اأبو مرزوق” اأن العتبار الرابع: “اإنهاء الإنق�سام، 

الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  توحيد  واإع��ادة  �سفحته،  وطي 

حتت ظل قيادة تعّب عن عموم ال�سعب، ومعاجلة اآثار الإنق�سام 

واجلماعية«. الفردية 

يتمثل  وط���ن���ي،  ت���واف���ق  ح��ك��وم��ة  اإىل  “الو�سول  وخ��ام�����س��ا: 

مليء  و�سعبنا  الوطنية،  الكفاءة  عنوانها  ويكون  اجلميع،  فيها 

بالكفاءات«.

ويرى “اأبو مرزوق” اأن العتبار ال�ساد�س، يتمثل ب�”امتالك 

برملان لديه �سرعية ويعمل على �سن القوانني، ويراقب ال�سلطة 

ل  بع�سهم  واأن  ��ا  خ�����س��و���سً ال��ف��ا���س��دي��ن،  وي��ح��ا���س��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 

يخجل من اإظهار ف�ساده لغياب الرادع«.

ماذا قدمت “حما�س” كبدائل؟

الفل�سطينية،  لل�سلطة  كبدائل  “حما�س”  قدمته  م��ا  وع��ن 

العمل  “طرحنا على حركة فتح وف�سائل  “اأبو مرزوق”:  يقول 

فر�س  على  ال��ق��ادرة  وال��ب��دائ��ل  املقرحات  م��ن  العديد  الوطني 

اإ�سارة،  يعطينا  التاأجيل  قرار  اتخاذ  اأن  اإل  الفل�سطينية،  الإرادة 

باأن هذه ال�سلطة ل تريد اأن تواجه الحتالل ولو باأب�سط اأدوات 

الن�سال ال�سلمية، فهل �ستقود �سعبنا اإىل م�سروع الدولة حًقا؟«

�سيحقق  “هل  ق��ائ��ال:  اأ���س��ئ��ل��ة،  ع��دة  مرزوق”  “اأبو  وي��ط��رح 

جمدي،  الزمني  العامل  على  الرهان  وهل  منفعة،  التاأجيل  لنا 

اأو  امل��وق��ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ت��غ��ي��ري حم��ت��م��ل يف  يف ظ��ل غ��ي��اب لأي 

برهن  يقبل  الح��ت��الل  حت��ت  �سعب  اأن  يعقل  وه���ل  الأم��ري��ك��ي، 

ق�ساياه و�سوؤونه الوطنية باملزاج ال�سهيوين، وهل ي�سكل تاأجيل 

يجيب،  اأن  قبل  الإ�سرائيلي؟”،  العدو  على  �سغًطا  النتخابات 

اأنه  تعزيز  تاأكيد هي خطوة ت�سب يف �ساحله، ويف �سالح  “بكل 
اأراد،  م��ا  ن��ال  فقد  ب��ح��ف��اوة،  ال��ق��رار  و�سيتلقى  ال�سيادة،  �ساحب 

واأعفيناه من حرج الظهور مبظهر املعطل اأمام العامل«.

ر�سالة اإىل “عبا�س«

يفّكر  “اأن  مفادها  عبا�س،  للرئي�س  ر�سالة  اأبو مرزوق،  ووجه 

كرئي�س ل�سعب ل زعيم حلزب، واأل يرهن م�ستقبل �سعبنا لدى 

اإرادة العدو، واأن يثق يف �سعبنا، ويف �سباب القد�س، وهم جاهزون 

على  وق���ادرون  اإرادت��ن��ا،  فيها  يفر�سون  �سعبية،  معركة  خلو�س 

ب�سعبك  فثق  دائًما،  ويبهروننا  اأبهرونا  كما  ال�سناديق،  حماية 

ولو مّرة واحدة«.

“فتح” ات��خ��ذت  ح��رك��ة  “حما�س” اأن  يف  ال��ق��ي��ادي  وي��ك�����س��ف 

اإذ  م�سبًقا،  بذلك  علمنا  “قد  قائال:  النتخابات،  بتعطيل  قراًرا 

باأنهم اتخذوا  اأيام ع�سو مركزية حركة فتح،  اأخبين قبل عّدة 

اأج��ل  اإىل  الن��ت��خ��اب��ات  بتعطيل  الإج���م���اع  ي�����س��ب��ه  ق���راره���م، مب��ا 

م�سمى، و�سيعقدون لقاء يعلنون فيه القرار«

“قررنا يف حما�س عدم  م���رزوق:  اأب��و  ي��وؤك��د  ذل��ك،  اإث��ر  وعلى 

�سهود  نكون  واأل  اخلمي�س،  م�ساء  اهلل  رام  اجتماع  يف  امل�ساركة 

ال�سعب  �سلب  عنوانها  ه��زل��ي��ة،  م�سرحية  يف  ن�����س��ارك  واأل  زور، 

الفل�سطيني حقه يف اختيار من ميثله«

اأمل خيبة 

اأن  اللحظة  ل��ه��ذه  اأردن����ا  لأن��ن��ا  اأم���ل،  بخيبة  “ن�سعر  وت��اب��ع: 

تكتمل، واأن يتمكن �سعبنا من ممار�سة حقه الطبيعي يف التداول 

جميًعا،  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  وجتديد  ال�سلطة،  على  ال�سلمي 

واأن ي�سارك الكل الفل�سطيني يف اختيار قيادته«

حممودعبا�س،  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  ق���رر،  واأم�����س، 

تاأجيل النتخابات الت�سريعية، “اإىل حني �سمان �سماح ال�سلطات 

الإ�سرائيلية م�ساركة مدينة القد�س املحتلة”، وفق قوله

مقر  يف  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  اجتماع  ختام  يف  عبا�س  وق��ال 

“ياأتي  القرار  اإن  الغربية،  ال�سفة  يف  اهلل  رام  مبدينة  الرئا�سة، 

ب��ع��د ف�����س��ل ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ب��اإق��ن��اع اإ���س��رائ��ي��ل مب�ساركة 

القد�س يف النتخابات«

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  ام�س  الأوروب���ي  الحت��اد  و�سف 

ق�����رار ت���اأج���ي���ل الن���ت���خ���اب���ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

لالآمال« ب�”املخيب 

دول الحت���اد  اأن  ب��ي��ان  الحت����اد يف  واأك����د 

امل��وؤ���س�����س��ات  ب�����اأن  را����س���ًخ���ا  “اإمياًنا  ت���وؤم���ن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة ال���ق���وي���ة 

والعاملة  للم�ساءلة  واخلا�سعة  وال�ساملة 

وال���ق���ائ���م���ة ع��ل��ى اح������رام ����س���ي���ادة ال��ق��ان��ون 

وح�����ق�����وق الإن�����������س�����ان ������س�����روري�����ة ل��ل�����س��ع��ب 

ويف  الدميقراطية،  وال�سرعية  الفل�سطيني 

نهاية املطاف، حلل الدولتني«

وح�����ث الأط����������راف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى 

ا���س��ت��ئ��ن��اف اجل���ه���ود ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ح��ادث��ات 

بتحديد  مطالًبا  الف�سائل،  ب��ني  الناجحة 

حت���دي���د م���وع���د ج���دي���د ل��الن��ت��خ��اب��ات دون 

تاأخري

الأوروبي دعوته لإ�سرائيل  وكرر الحتاد 

جميع  يف  النتخابات  هذه  اإجراء  ل�”ت�سهيل 

ذل��ك  يف  مب���ا  الفل�سطينية  الأر������س  اأن���ح���اء 

ال�سرقية« القد�س 

ودعا كافة الأطراف اإىل التحلي بالهدوء 

و���س��ب��ط  ال��ن��ف�����س ب��ه��ذا ال���وق���ت احل�����س��ا���س، 

م�سريا اإىل اأن دول الحتاد �ستوا�سل العمل 

م���ع ج��م��ي��ع ال��ف��رق��اء ل��ت�����س��ه��ي��ل م��راق��ب��ة اأي 

الفل�سطينية الأرا�سي  انتخابية يف  عملية 

عبا�س  الرئي�س حممود  اأعلن  واخلمي�س، 

تاأجيل النتخابات الت�سريعية، حلني �سمان 

اأهل القد�س املحتلة م�ساركة 

وق����ال اإن����ه “ل ت���ن���ازل ع���ن ال��ق��د���س، ول 

م��ط��ال��ًب��ا  الدميقراطي”،  ح��ق��ه  ع��ن  ت��ن��ازل 

“اإ�سرائيل”  على  بال�سغط  الدويل  املجتمع 

العدوانية لوقف ممار�ساتها 

وتن�س “اتفاقية املرحلة النتقالية” بني 

وا�سنطن  و”اإ�سرائيل” يف  التحرير  منظمة 

بالقد�س  الن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  على   )1995(

املحتلة من خالل القراع يف مكاتب بريد 

الإ�سرائيلي تتبع �سلطة الحتالل 

ال�سارع  يف  وا�سع  بغ�سب  التاأجيل  وقوبل 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي، ودع���������وات ل����ل����راج����ع ع��ن��ه 

النتخابات بتفاهمات  واللتزام 
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ق������ام وف������د وا������س�����ع م�����ن جل���ن���ة امل���ت���اب���ع���ة 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��م��اه��ري ال���ع���رب���ي���ة، اخل��م��ي�����س، 

امل�سجد  يف  واج��ت��م��ع  ال��ق��د���س،  اإىل  ب���زي���ارة 

الدينية  ال�سخ�سيات  مع  املبارك،  الأق�سى 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ومم���ث���ل���ي ال����ق����وى ال��وط��ن��ي��ة 

يف امل��دي��ن��ة، ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى امل��وق��ف ال��را���س��خ 

والتم�سك  القد�س  من  العربية  جلماهرينا 

ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ع���ام���ة، ال���ت���ي تقف 

اأع��م��ال��ن��ا، خا�سة يف هذه  ج��دول  راأ����س  على 

بطولة  القد�س  اأهل  فيها  �سطر  التي  الأيام 

م�����س��ّرف��ة يف ال��ت�����س��دي ل���س��ط��ه��اد ج��ي�����س 

امل�ستوطنني  وع�سابات  الحتالل  و�سلطات 

الإرهابية

رئي�س  الوفد،  ا�ستقبال  مقدمة  يف  وك��ان 

عبد  ال�سيخ  الإ���س��الم��ي��ة،  الأوق����اف  جمل�س 

وفل�سطني  القد�س  ومفتي  �سلهب،  العظيم 

امل�سجد  وخ��ط��ي��ب  ح�����س��ني،  ال�����س��ي��خ حم��م��د 

وال�سيخ  ���س��بي  عكرمة  ال�سيخ  الأق�����س��ى، 

ع��م��ر ال��ك�����س��واين م��دي��ر امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

املبارك، اإىل جانب ثلة من ممثلي التيارات 

القد�س  القد�س، ومن مر�سحي  الوطنية يف 

الفل�سطيني الت�سريعي  املجل�س  لنتخابات 

تلقت  امل��ت��اب��ع��ة،  ل��ل��ج��ن��ة  ب���ي���اٍن  وج�����اء يف 

اللقاء  ب��داي��ة  يف  منه:  ن�سخة  ال��ي��وم(  )راأي 

امل�سايخ  والف�سيلة  ال�سماحة  اأ�سحاب  قدم 

ترحيبية  كلمات  وح�سني،  و�سبي  �سلهب 

اأبناء  بني  والتكامل  بالتوا�سل  فيها  اأ�سادوا 

عن  للدفاع  ال��داخ��ل،  ويف  القد�س  يف  �سعبنا 

املدينة املقد�سة وعن املقد�سات وعن امل�سجد 

املمار�سات  وا�ستعر�سوا  امل��ب��ارك،  الأق�����س��ى 

الح��ت��الل��ي��ة يف ال��ق��د���س ال��ت��ي ت�����س��ع��ى اإىل 

وا�ستنزافها املدينة  تهويد 

الفل�سطيني  املقد�سي  املنا�سل  تكلم  ث��م 

ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف غ���ي���ث )اأب�������و ن�������س���ال( ع��ن 

ال�����������س�����رورة ال�����س����ت����ب����اك م�����ع الح����ت����الل 

وخمططاته يف مدينة القد�س

ث���م ت��ك��ل��م رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة حممد 

ب��رك��ة ت���اله م��ن��دوب��و وف���د امل��ت��اب��ع��ة الإخ����وة 

للتغيري(  )العربية  ال�سعدي  اأ�سامة  النائب 

د. يو�سف جبارين )اجلبهة( ال�سيخ �سفوت 

ف���ري���ج )احل���رك���ة الإ����س���الم���ي���ة اجل��ن��وب��ي��ة( 

احلريات(  جلنة   ( جبارين  توفيق  الأ�ستاذ 

البلد(.  ا�سعد كناعنة )اأبناء  الرفيق حممد 

ك��م��ا األ���ق���ى ع���دد م���ن م��ر���س��ح��ي ال��ق��د���س يف 

كلمات الت�سريعي  املجل�س  انتخابات 

 وق���د اأّك����د رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة حممد 

اليوم  هنا  اإننا  على  كلمته  معر�س  يف  بركة 

ع���ن موقفنا  ل��ن��ع��ب  الأق�������س���ى،  امل�����س��ج��د  يف 

الثابت والرا�سخ، كاأبناء �سعبنا الفل�سطيني، 

على الركائز الثالثة للموقف الفل�سطيني: 

الدولة والعودة والقد�س

ع��ن  الأوىل  ال����دف����اع  ك��ت��ي��ب��ة  اإن  وق������ال، 

و�سيوخها  وق��ي��ادات��ه��ا  اأه��ل��ه��ا  ه��ي  ال��ق��د���س، 

الوطنية،  وال��ق��وى  و�سخ�سياتها،  وكهنتها 

ع��ن  ال�����دف�����اع  يف  الأول  ال�����ردي�����ف  ون����ح����ن 

مت�سامني،  ه��ن��ا  ن��اأت��ي  ل  ون��ح��ن  ال��ق��د���س. 

واإمن����������ا ك����اأ�����س����ح����اب ق�������س���ي���ة م�������س���رك���ة، 

الأق�سى  وامل�سجد  ومقد�ساتها،  فالقد�س 

وبلدتها  املدينة  وب��ي��وت  القيامة،  وكني�سة 

ال���ق���دمي���ة، ك��ل��ه��ا ل��ه��ا م��ك��ان��ة خ��ا���س��ة ع��ن��د 

احلليفة  وال�����س��ع��وب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  ���س��ع��ب��ن��ا 

معه واملت�سامنة 

اإن���ن���ا يف ع�����س��ر ت��ك��ر فيه  وق�����ال ب���رك���ة، 

الحتالل  م��ع  والتطبيع  ال��ه��رول��ة  م�ساهد 

احتفالت  اإق��ام��ة  ح��د  وبلغت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

الفل�سطيني،  �سعبنا  وخرائب  اأنقا�س  على 

خطورة  على  ي��دل  وه���ذا  النكبة،  ذك���رى  يف 

الأو������س�����اع ال���ت���ي ن���واج���ه���ه���ا، وال�������س���م���ود يف 

ر�سالة  هو  العمود،  ب��اب  �ساحة  ويف  القد�س 

وا���س��ح��ة م��ن اه���ل ال��ق��د���س و���س��ع��ب��ن��ا، ب��اأن��ن��ا 

القد�س  يف  الن�سال  واأن  خا�سة  ن�����س��اوم.  ل 

اأن��ح��اء خمتلفة  لق��ت��ه ���س��اح��ات م��واج��ه��ة يف 

م��ن ال�����س��ف��ة مت��اث��ال م��ع م��ع��رك��ة ال��ق��د���س، 

يف  بلدات  عدة  يف  وتظاهرات  وقفات  واأي�سا 

مناطقنا يف يافا واجلليل واملثلث والنقب

وح����ي����ا ب����رك����ة وق����ف����ة ال���������س����ب����اب، وق���ف���ة 

ب��ط��ول��ي��ة ب��امل��ع��ن��ى ال���ك���ام���ل، وق���ف���ة ت��ن��ع�����س 

راهن على  لأن هناك من  والنتماء،  الأم��ل 

واق��ت�����س��ادي��ا،  اجتماعيا  ال��ق��د���س  اأه���ل  ك�سر 

ل���س��ت��ب��اح��ة امل��دي��ن��ة اأك����ر. و���س��دد ع��ل��ى اأن��ه 

اأثبت  ال��ق��د���س،  ام��ت��ح��ان ف��ر���س على  ك��ل  يف 

بحاجة  ونحن  الأم��ل،  قدر  على  اأنهم  اأهلها 

اأمام  الطريق  الأمل، لأن قوته ت�سيق  لهذا 

اخليانات وان�سداد الأفق

أبو مرزوق يوجه رسالة لعباس: تصرف كرئيس لشعب وليس كزعيم لحزب 
قرار تعطيل االنتخابات يضرب المصلحة الوطنية

االتحاد األوروبي: إرجاء االنتخابات الفلسطينية »مخيب لآلمال«

بركة: وقفة القدس تبعث فينا األمل مجدًدا
وفد »فلسطينيي الداخل« يلتقي »المقدسيين« بـ»االقصي« 

مالدينوف: حرمان الفلسطينيين 
من االنتخابات »أمر خطير«

النخالة يدعو الجتماع وطني عاجل للتوافق 
على برنامج وطني لمجابهة االحتالل

بوتين: روسيا تأمل استئناف االتفاق النووي 
مع إيران في أطره السابقة موسكو 

إسرائيليون يهاجمون نتنياهو ويصفونه 
ب»النجس« فور وصوله لمكان انهيار »الجسر«

االنباط-وكاالت

لعملية  املتحدة اخلا�س  الأمم  قال من�سق 

“نيكولي  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  يف  ال�������س���الم 

ح��رم��ان  اإّن  اجل���م���ع���ة،  ام�������س  مالدينوف” 

الفل�سطينيني من النتخابات “اأمر خطري”، 

واإلغائها غري مبر

وغ���رد م��ي��الدي��ن��وف ع��ب ت��وي��ر، اأّن���ه “مل 

النتخابات،  لإلغاء  م�سروع  �سبب  هناك  يكن 

وح���رم���ان ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ح���ق ان��ت��خ��اب 

ق��ادت��ه��م اأم����ر خ��ط��ري وخ��اط��ئ وي�����س��ر ب�سدة 

بق�سيتهم الوطنية

ودع���ا، اإىل ال��راج��ع ع��ن ه��ذا ال��ق��رار على 

الفور مل�سلحة الفل�سطينيني

االنباط-وكاالت

دعا الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي 

زي������اد ال���ن���خ���ال���ة، ك���اف���ة ال����ق����وى وال��ف�����س��ائ��ل 

برنامج  لو�سع  ف��وراً  لالجتماع  الفل�سطينية 

وطني ملقاومة الحتالل

و�سدد النخالة يف بيان، ام�س اجلمعة، على 

ج��دول  على  الجتماع  ه��ذا  يكون  اأن  ���س��رورة 

اأعماله بند واحد فقط، هو “اأننا �سعب حتت 

الح���ت���الل وع��ل��ي��ن��ا اأن ن��ت��واف��ق ع��ل��ى ب��رن��ام��ٍج 

خيار  اأي  واأن  الفهم،  هذا  مع  يتنا�سب  وطني 

الوقت ومزيد من  ملزيد من  اإ�ساعة  اآخ��ر هو 

اجلهد«

اأن  “ ما يجري اليوم يوؤكد على  واأ�ساف: 

اجلهاد واملقاومة �سد العدو ال�سهيوين، هما 

احلقيقة الثابتة التي علي اجلميع اأن يتعاطي 

معها بجدية واأل يقفز عنها«

وتابع: “اإننا �سعب ما زلنا حتت الحتالل، 

التي  الوهمية  ال�سلطة  مظاهر  من  بالرغم 

نراها متج�سدة يف الأجهزة الأمنية وال�سرطية 

التي تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع 

العدو، متوهمة اأن التن�سيق الأمني رمبا يقنع 

التعاي�س  حم��اول��ة  واأن  دول���ة،  مبنحنا  ال��ع��دو 

نعي�س  وكاأننا  النتخابات  عب  الحتالل  مع 

منذ  ال�سابقة  الوقائع  اثبتت  حريتنا  بكامل 

توقيع اتفاق اأو�سلو اللعني اأنها اأوهام كاذبة«

ال��ي��وم من  ي��ج��ري  م��ا  اأن  ال��ن��خ��ال��ة،  وراأى 

واعتقالٍت  ل�سعبنا  ومالحقاٍت  لغزة،  ح�سار 

القد�س  ال�ستيطان يف  للبيوت، ومتدد  وه��دٍم 

وع���م���وم ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وم����ا ي��ج��ري من 

على  وع���دوان  الأق�����س��ى  للم�سجد  اقتحامات 

اأح����ي����اء ال���ق���د����س وت���غ���ول امل�����س��ت��وط��ن��ني على 

اأننا ما زلنا  ممتلكات �سعبنا وحقوقه، “يثبت 

نعي�س حتت الحتالل الذي يجب اأن نقاومه 

ب��دع��اوى  م��ع��ه  نتعاي�س  اأو  ن�ستجديه  اأن  ل 

باطلة«

االنباط-وكاالت

 

بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأع��رب 

ال��ن��ووي  الت��ف��اق  با�ستئناف  ب���الده  اأم���ل  ع��ن 

اإي��ران والقوى الكبى  2015 بني  امل��بم ع��ام 

�سمن اأطره الأ�سا�سية

بوتني قوله  اليوم عن  رو�سيا  ونقل موقع 

الدائمني يف  الأع�ساء  اجتماع مع  يف م�ستهل 

جار  العمل  اإن  ام�س  الرو�سي  الأم��ن  جمل�س 

املتعلقة  امل�سائل  من  العديد  حل  على  حالياً 

ببنامج اإيران النووي واآمل باأن يتم ا�ستئناف 

كل ما يتعلق بخطة العمل ال�ساملة امل�سركة 

يف اأطرها ال�سابقة

اجل��اري  ال�سهر  اأوائ���ل  فيينا  يف  وانطلقت 

م���ب���اح���ث���ات م��ك��ث��ف��ة ب����ني الأط���������راف امل��وق��ع��ة 

ال���ذي ان�سحبت  ال��ن��ووي  اأ���س��اًل على الت��ف��اق 

2018 يف م�سعى  امل��ت��ح��دة ع���ام  ال���ولي���ات  م��ن��ه 

ل�ستئناف التفاق

االنباط-وكاالت

 هاجم ا�سرائيليون �سباح ام�س اجلمعة، 

رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو فور و�سوله 

اإىل مكان انهيار اجل�سر �سمال اإ�سرائيل

العبية،  “معاريف”  �سحيفة  واأف���ادت 

ال��ك��ارث��ة يف  م��وق��ع  اإىل  و���س��ل  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأّن 

والإهانة  وال�ستائم  بال�سراخ  مريون وقوبل 

يا  “اخرج  له  قالوا  غا�سبني  اأ�سخا�س  من 

جن�س” واألقوا عليه اأ�سياء

اأك��ر  واأ�سيب  قتلة  اإ�سرائيلياً   44 وك��ان 

200 اأخ���ري���ن ب��ي��ن��ه��م ح����الت خ��ط��رية،  م���ن 

بانهيار ج�سر خالل الحتفال باحد الأعياد 

اإ�سرائيل �سمال  اليهودية 
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البقعة وشباب االردن في دوري المحترفين 

ابو زمع سعيد بالمشاركة االسيوية الناجحة للوحدات 

مان سيتي امام فرصة حسم اللقب 

المنافسة في الدوري االسباني تشتعل 

االنباط – عمان 

تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات اال�سبوع الرابع من دوري كرة 

املحرتفني بلقاء وحيد يجمع البقعة مع �سباب االأردن يف ال�ساعة 

بالزرقاء.  حممد  االأميير  �ستاد  على  م�ساءا  والن�سف  العا�سرة 

وراء  �سعيا  الفوز  لتحقيق  الفريقني  خالله  من  ي�سعى  لقاء  يف 

العرو�ض  يقدم  مل  الييذي  البقعة  فريق  �سيما  ال  املواقع  حت�سن 

الييقييوييية يف اول ظييهييور لييه يف دوري املييحييرتفييني بعد �ييسييعييوده يف 

بع�ض  مع  �سابة  جمموعة  على  يعتمد  باعتباره  احلييايل  املو�سم 

-0“ ومعان   ”3-0“ جنوم اخلييرة حيث خ�سر امييام  الفي�سلي 

املركز االأخر بال نقاط. وهو يدرك ان توا�سل  يف  ليبقى   ،”2

الفرتة  الفريق يف  يييوؤزم موقف  ان  �ساأنه  اخل�سائر من  م�سل�سل 

النقاط  بييدات يف ح�سد  الييفييرق االخيييرى  �سيما وان   الييقييادميية ال 

بييداييية قييوييية، وجنييح يف  اأعييليين عيين  فييياإن �سباب االأردن  يف املقابل 

م�ساركة ال�سلط �سدارة الرتتيب بعد التطور املوؤثر على نتائجه. 

وميلتك �سباب االردن “7 نقاط” ح�سدها من تعادله مع ال�سلط 

بدون اأهداف وفوزه على احل�سني اإربد بهدف ثم اجتياز �سحاب 

وموا�سلة  مناف�سه  و�سع  ال�ستغالل  اليوم  ي�سعى  وهييو   .»1-2“
مبا  الييدوري  يف  الكبار  كوكبة  �سمن  للبقاء  االنت�سارات  م�سوار 

ميلك من العبني �سباب وا�سحاب خرة .

االنباط – عمان 

عر الكابنت  عبد اهلل اأبو زمع، املدير الفني للوحدات 

عن �سعادته بالفوز الثمني الذي حققه الفريق يف املباراة 

االخييييرة الييتييي خييا�ييسييهييا اميييام فيييوالذ االيييييراين مييوؤكييدا اأن 

م�ساركة  اأول  يف  االأردنييييية  الكرة  ت�سريف  ا�ستطاع  فريقه 

زمييع، يف موؤمتر  اأبييو  وقييال  اآ�سيا.  اأبييطييال  بييدوري  تاريخية 

التي فاز فيها على فوالد )1- �سحفي بعد مباراة فريقه 

لييفييوالد،  اأوفييير  اليييوحيييدات، وحييظ  “مبارك جلييميياهيير   :)0

كيييان �ساحب  “فوالد  واأ�يييسييياف:  كيييبيييرة«.  ميييبييياراة  قييدميينييا 

الناحية  ميين  تنظيما  االأكييير  كنا  لكن  االأكييير،  ال�سيطرة 

وزاد:  الييعييايل«.  بالرتكيز  ت�سلحوا  والعييبييونييا  الييدفيياعييييية، 

هدف  ت�سجيل  يف  جنحنا  ومثالية  مرتدة  هجمة  “من 
اليي�ييسييابييعيية،  للنقطة  والييو�ييسييول  عييليييييه،  واملييحييافييظيية  الييفييوز 

واحتالل املركز الثالث يف جمموعة قوية للغاية«. واأو�سح 

بها  مر  التي  ال�سعبة  الظروف  يعلم  “اجلميع  زمييع:  اأبييو 

احلييمييد هلل  لكن  االإعييييداد،  واأثيييرت على مرحلة  الييوحييدات 

قدمناه  عما  الر�سا  كل  ورا�ييٍض  للتاريخ،  م�ساركة  �سجلنا 

من  عيييدييييدة  مبييكييتيي�ييسييبييات  “خرجنا  واأمت:  امليي�ييسييابييقيية«.  يف 

حا�سرين  و�ييسيينييكييون  الييرهييبيية،  وزوال  اخليييرة،  الييبييطييوليية، 

لقب  على  للمناف�سة  املقبلة«.  امل�سابقات  يف  اأف�سل  ب�سكل 

الدوري واملحافظة على لقب البطولة . 

عندما  جديدا  تاريخيا  فوزا  �سجل  قد  الوحدات  وكان 

اأمام فوالد االإيراين »1-0«، م�ساء اخلمي�ض يف  رد اعتباره 

ختام لقاءات املجموعة الرابعة بدوري اأبطال اآ�سيا. واأحرز 

�سوين  اللبناين  مهاجمه  للوحدات  الثمني  الييفييوز  هييدف 

ليدكها  عر�سية  كييرة  ا�ستثمر  حيث   ،26 بالدقيقة  �سعد 

براأ�سه داخل ال�سباك. ويعتر هذا الفوز التاريخي الثاين 

امل�سابقة،  يف  لييه  م�ساركة  اأول  يف  الييوحييدات  يحققه  الييذي 

حيث فاز قبل ذلك على الن�سر ال�سعودي “2-1«. وا�ستقر 

7 نقاط،  اإىل  الوحدات باملركز الثالث بعدما رفع ر�سيده 

5 نقاط. فيما حل فوالد االإيراين رابعا بي

لندن – وكاالت 

نحو  ي�سق طريقه  ليفربول،  كان  عندما 

لييقييب اليييييدوري االإجنييليييييزي املييمييتيياز املييو�ييسييم 

امليييا�يييسيييي، تييعييهييد رحيييييييم �ييسييرتلييييينييج العيييب 

“رد  هناك  �سيكون  باأنه  �سيتي،  مان�س�سرت 

بيب  امليييدرب  فريق  جانب  هائل” ميين  فعل 

جييييوارديييييوال، وحتييقييق االأمييييير عييلييى الييفييور. 

 4 قبل  للقب  �سيتي  املان  ا�ستعادة  و�سيتاأكد 

خارج  فيياز  اإذا  املو�سم،  نهاية  على  مباريات 

ملعبه على كري�ستال باال�ض ال�سبت، وخ�سر 

الثاين  املييركييز  �ساحب  يونايتد  مان�س�سرت 

و�سيكون  الييتييايل.  اليييييوم  يف  ليفربول  اأميييام 

املمتاز  اليييدوري  يف  اخلام�ض  لقبه  هييو  هييذا 

منذ  �سنوات،   5 يف  والثالث  موا�سم،   10 يف 

كرة  يف  املميزة  باأ�ساليبه  جوارديوال،  قدوم 

مبقايي�ض  وحتى  االحتيياد.  �ستاد  اإىل  القدم 

�سيختتم  الييتييتييويييج  فييياإن  نف�سه  جيييواردييييوال 

اأ�ييسييبييوعييا مميييييزا لييلييمييدرب االإ�ييسييبيياين الييذي 

اأحيييرز لقبه الييرابييع عييلييى الييتييوايل يف كيياأ�ييض 

املا�سي،  االأحييد  االإجنليزية  االأندية  رابطة 

الييثيياين  اليي�ييسييوط  اأداء مميييتيييازا يف  قييييدم  ثيييم 

ذهاب  يف   1-2 جرمان  �سان  باري�ض  ليهزم 

وبف�سل  اأوروبييييا   اأبييطييال  دوري  نهائي  قبل 

على  ال�سيتي  اأ�سبح  باري�ض،  يف  االأداء  هييذا 

م�سارف التاأهل لنهائي دوري االأبطال الأول 

مرة يف تاريخه، وبات جوارديوال قريًبا من 

ال�سيتي  تنتظر  االأوروبي. ويف حني،  اللقب 

املقبل،  االأ�سبوع  االإييياب  يف  كبرة  مواجهة 

على  �سيكون  االآن  جيييواردييييوال  تييركيييييز  فييياإن 

ح�سم “اللقب االأكر اأهمية” مثلما و�سفه 

بييعييد الييتييتييويييج بييالييكيياأ�ييض يف بييداييية االأ�ييسييبييوع 

�سلهر�ست  �ستاد  يف  انت�سر  واإذا  احليييايل. 

فييوزه  ال�سيتي  �سيحقق  ال�سبت،  يييوم  بييارك 

 80 اإىل  ر�ييسيييييده  وييييرفيييع  املييو�ييسييم  هييييذا   25

نييقييطيية مييقييابييل 67 نييقييطيية جلييياره يييونييايييتييد. 

يكون  رمبيييا  االإحييي�يييسييياءات،  عيين  لكن بعيًدا 

�سيتي  للمان  االأجمل  هو  املو�سم  هذا  لقب 

اأقيمت  ميين جييوانييب عييديييدة، بعد مييبيياريييات 

داخل �ستادات خالية من اجلماهر وخالل 

ال�ستاء.  يف  الييقييامتيية  ال�سامل  الييعييزل  فييرتة 

توتنهام  على  الييفييوز  بعد  جييوارديييوال  وقييال 

االإجنييليييييزي  “الدوري  اليييكييياأ�يييض  نييهييائييي  يف 

اأ�ييسييعيير  املييمييتيياز هيييو االأجيييميييل، واأكيييير دوري 

ونييوه  حتقيقه«.  يف  ننجح  عندما  بالفخر 

ونحتاج  نقاط  بع�سر  ال�سدارة  يف  “نبتعد 
املباريات يف هذا  انت�سارين، وبني هذه  اإىل 

باملباراة  الفوز  �سنحاول  املجنون،  اجلييدول 

الييتييالييييية اأمييييام كييرييي�ييسييتييال بييياال�يييض«. وييييدرك 

مان�س�سرت  مييدرب  �سول�سكاير  جونار  اأويل 

عمليا  انييتييهييى  الييلييقييب  �ييسييبيياق  اأن  يييونييايييتييد، 

ميينييذ اأ�ييسييابيييييع، لييكيين املييييدرب الييرويييجييي لن 

الهزمية  تييهييدي  اأن  بفكرة  كييثييرا  ي�ستمتع 

اللقب  ليفربول،  التقليدي،  الييغييرمي  اأمييام 

يييونييايييتييد  انيي�ييسييغييال  لييكيين ميييع  �ييسيييييتييي.  اإىل 

اأمييام رومييا،  الييدوري االأوروبيييي  بقبل نهائي 

�ييسيييييدخييل ليييييفييربييول، امليييبييياراة بييحييافييز كبر 

يف  باآماله  �ستطيح  الهزمية  اأن  اإدراكيييه  مع 

املقبل.  املو�سم  االأبييطييال  دوري  يف  امل�ساركة 

 4 بفارق  ال�ساد�ض  املركز  ليفربول،  ويحتل 

نقاط خلف ت�سيل�سي �ساحب املركز الرابع، 

على  ملعبه  خيييارج  االنييتيي�ييسييار  و�سعه  اليييذي 

املييا�ييسييييية، يف موقف  و�ييسييت هيييام يف اجلييوليية 

قييييوي الإنيييهييياء املييو�ييسييم يف امليييربيييع الييذهييبييي. 

كييبييرة  خييطييوة  قييطييع  ت�سيل�سي  وييي�ييسييتييطيييييع 

اأخييييرى نييحييو �ييسييمييان املييركييز الييرابييع عندما 

الهبوط يوم  املتجه نحو  ي�ست�سيف فولهام 

اإنهاء  يف  هام  و�ست  اآمال  وتتال�سى  ال�سبت. 

الفوز على  اأن  الذهبي، رغم  باملربع  املو�سم 

�سيبقي على  االإثنني،  يوم  م�سيفه برنلي، 

الييفييريييق الييليينييدين يف امليينييافيي�ييسيية مييع و�ييسييول 

املو�سم ملراحله االأخرة. 

مدريد – وكاالت 

اأكد دييجو �سيميوين، مدرب اأتلتيكو مدريد، اأن فريقه يدرك 

جيدا اأنه ال يزال بعيدا عن �سمان احل�سول على لقب الدوري 

 االإ�سباين، رغم انفراده بال�سدارة واقرتاب املو�سم من نهايته.

 10 بفارق  بال�سدارة  ينفرد  اأتليتيكو  كان  فقط  �سهرين  وقبل 

نقاط عن اأقرب مالحقيه لكن الفرق املطاردة قل�ست الفارق 

يف االأ�سابيع االأخرة، بينما فاز فريق �سيميوين مرتني فقط 

يف اآخر 5 مباريات خا�سها يف الدوري. لكنه تلقى دفعة اإيجابية 

اليي�ييسييدارة  يف  مييوقييعييه  عييلييى  ب�سببها  وحييافييظ  اخلمي�ض  كييبييرة 

بر�سيد 73 نقطة عندما خ�سر الغرمي بر�سلونة اأمام غرناطة. 

وحاليا يتفوق اأتليتيكو بنقطتني على ريال مدريد وبر�سلونة 

يف حني تف�سل 3 نقاط فقط بني املراكز االأربعة االأوىل، بينما 

يبلغ ر�سيد اإ�سبيلية الرابع 70 نقطة. ويعرف اأتلتيكو اأن الفوز 

مببارياته اخلم�ض املتبقية، واأولها املواجهة ال�سبت مع اإلت�سي 

.2014 منذ  االأوىل  للمرة  باللقب  الفوز  له  �سي�سمن   املتعر، 

اأكييد �سيميوين اإن فريقه ال يفكر بعيدا اإىل هذه  ورغييم ذلييك، 

الدرجة. وقال املدرب االأرجنتيني يف موؤمتر �سحفي: “التفكر 

احييتييدام  املقبلة. مع  امليييبييياراة  عييلييى  متييامييا  من�سب  والييرتكيييييز 

التناف�ض على اللقب بني 4 فرق فاإنني اأ�ستطيع فقط التفكر 

يف املباراة املقبلة وو�سع ثقتي يف العبي فريقي الذين يقدمون 

مو�سما كبرا«. واأ�ساف �سيميوين: “ال�سغط موجود دائما.. 

�سواء لعبت بعد مناف�سيك اأو قبلهم. عليك فقط الرتكيز على 

لكن  جديد.  موقف  “هذا  واأردف:  املواقف«.  هذه  يف  مهمتك 

تناف�ض 4 فرق على اللقب اأمر جيد بالن�سبة للكرة االإ�سبانية. 

وبييهييذا فيياإن كييل مييبيياراة تكون اأهييم ميين االأخييييرى«. و�سيخو�ض 

اأتلتيكو املباراة حمروما من جهود املدافع رينان لودي امل�ساب 

يف الفخذ، لكنه عدا ذلك �سيكون مكتمل ال�سفوف عند ال�سفر 

18( والذي تبعده نقطة واحدة  اإلت�سي املتعر )يف املركز  اإىل 

فقط عن منطقة الهبوط مع اقرتاب املو�سم من خط النهاية. 

»اإنييه فريق يناف�ض ب�سكل  وختم عن مناف�سه يف مباراة اليوم: 

الذي  اإ�سكريبا  املييدرب اجلديد فران  للغاية منذ و�سول  جيد 

قام بتغير �سكل الفريق دون فقدان مالحمه ال�سابقة، كما اأنه 

يحاول اأن يكون قويا على اأر�سه”.

حمد اهلل هداف فخور بزمالئه 

مواجهات نارية لربع النهائي االفريقي 

ايقاف مدرب برشلونة كومان 

االنتر جاهز لحسم اللقب في 
مواجهة سهلة 

الريا�ض- وكاالت 

اأبييييييدى عييبييد اليييييييرزاق حييمييد اهلل العييب 

اليينيي�ييسيير، تييفيياوؤلييه مبيي�ييسييتييقييبييل فييريييقييه يف 

بييزمييالئييه  اآ�ييسيييييا، وفييخييره  اأبيييطيييال  دوري 

 ،)1-2( القطري  ال�سد  على  الفوز  بعد 

وقييال  الييبييطييوليية.  نهائي  لثمن  والييتيياأهييل 

اليي�ييسييحييفييي عقب  امليييوؤمتييير  يف  اهلل  حييمييد 

لييلييغيياييية،  �ييسييعييبيية  ميييبييياراة  “كانت  الييلييقيياء 

فيياليي�ييسييغييط كيييييان كيييبيييرا عييلييييينييا لييلييفييوز 

واليييتييياأهيييل، خيي�ييسييو�ييسييا اأنييينيييا نييلييعييب �ييسييد 

للتاأهل  فقط  مر�سحا  لي�ض  كبر  فريق 

النهائي«.  اإىل  للو�سول  مر�سح  ولكنه 

الن�سر  مباراة  يف  العييب  اأف�سل  واأ�ييسيياف 

بييزمييالئييي،  “فخور  اليييقيييطيييري  والييي�يييسيييد 

الييفييوز فقط  اإال  امليييبييياراة ال حتييتيياج  هيييذه 

االأهيييم«.  هييو  وهييذا  حتقيقه،  يف  وجنحنا 

�ييسيييييكييون  اليينيي�ييسيير  بيييياأن  “متفائل  وتيييابيييع 

ووا�ييسييل  امل�ستقبل«.  يف  واأفيي�ييسييل  اأفيي�ييسييل 

يييوجييد  ال  بيييظيييروف  “مررت  اهلل  حييمييد 

العب مير مبثلها ويعود ليقدم 10% مما 

اأقدمه االآن، اأكر من 4 اإ�سابات ع�سلية 

اإىل  لييلييعييودة  وقييت  اإىل  حتييتيياج  وجميعها 

و�سعك الطبيعي، وال جند الوقت ب�سبب 

عن  متحدثا  وا�ستمر  املباريات«.  �سغط 

لغة  ويييعييرف  هييييداف،  “حمداهلل  نييفيي�ييسييه 

االأهيييييييداف وطيييرييييق امليييرميييى جيييييييدا، ويف 

امل�ستقبل �ساأ�سجل اأكر، وهّمي االأول اأال 

ي�ستقبل الن�سر اأي هدف اأبًدا، ولي�ض يف 

الت�سجيل  اأريد  عليه،  �ساأ�سجل  من  بايل 

وختم  خ�سم«.  اأي  اأمام  الن�سر  بقمي�ض 

عن  اليي�ييسييوؤال  اأن  “مبا  بقوله  اهلل،  حمد 

الييييكييييروت، فيياحلييقيييييقيية هييينييياك ميي�ييسييتييوى 

اآ�سيا،  اأبييطييال  دوري  يف  للحكام  �سعيف 

فالالعب  كاأ�سخا�ض،  لهم  احرتامنا  مع 

ي�سربنا وناأخذ نحن الكارت«.

القاهرة – وكاالت 

ببطولة  الثمانية  دور  قرعة  اأ�سفرت 

�ييسييدامييات  عييين  اأفييريييقيييييا  اأبيييطيييال  دوري 

النهائي.  لربع  املتاأهل  الفرق  بني  نارية 

و�ييسييهييدت الييقييرعيية، �ييسييدامييني بييني فييرق 

اجلزائري،  بلوزداد  يواجه  حيث  عربية، 

مولودية  يلعب  فيما  التون�سي،  الرتجي 

اجليييييزائييييير �يييسيييد الييييييييوداد املييييغييييربييييي، كييمييا 

�سد  خا�سة  مواجهة  االأهييلييي  �سيخو�ض 

�سن داونيييز اجليينييوب اأفييريييقييي. واأجييريييت 

االحتاد  مبقر  اجلمعة،  القرعة،  مرا�سم 

االأفريقي لكرة القدم “كاف” بالعا�سمة 

“اأون الين”  بيينييظييام  الييقيياهييرة  امليي�ييسييرييية 

عبد  االأ�سبق  االإيفواري  النجم  بح�سور 

النهائي  اهلل تراوري. وجاءت قرعة ربع 

 × امل�سري  االأهلي  التايل:   النحو  على 

�سن داونز اجلنوب اأفريقي.  - مولودية 

اجليييزائييير × اليييييوداد املييغييربييي. - �ييسييبيياب 

بلوزداد اجلزائري × الرتجي التون�سي- 

× �سيمبا  كايزر ت�سيفز اجلنوب اأفريقي 

التنزاين. ويلعب الفائز من لقاء الوداد 

وامليييوليييوديييية مييع اليي�ييسيياعييد ميين مييواجييهيية 

كايزر ت�سيفز و�سيمبا، كما يلتقي الفائز 

من لقاء االأهلي و�سن داونز من مباراة 

مييع اليي�ييسيياعييد ميين لييقيياء �ييسييبيياب بييلييوزداد 

النهائي  ربع  مناف�سات  وتقام  والرتجي. 

لدوري االأبطال بنظام الذهاب واالإياب، 

�أو   14 اأحييد يومي  الييذهيياب  وتييقييام جولة 

كما جتييرى جولة  املقبل،  مييايييو/اأيييار   15

ال�سهر  �أو 22 من   21 اأحييد يومي  االإييياب 

ذاتييييييه. وتيييقيييام ميينييافيي�ييسييات ذهييييياب ن�سف 

يييونيييييو/ 18 و19  يييومييي  اأحييييد  اليينييهييائييي 

حزيران املقبل، وتقام جولة االإياب اأحد 

بينما  ال�سهر،  نف�ض  26 من  �أو   25 يومي 

17 يوليو املقبل. يقام النهائي يوم 

مدريد – وكاالت 

اأعيييلييينيييت جليينيية امليي�ييسييابييقييات بييياالحتييياد 

عقوبة  اجلمعة،  الييقييدم  لكرة  االإ�ييسييبيياين 

اليييهيييولييينيييدي رونييييياليييييد كيييييوميييييان، مييييدرب 

بر�سلونة. وتعر�ض كومان للطرد خالل 

الدوري  مباراة فريقه �سد غرناطة، يف 

اأوقيييف   )65( ففي الدقيقة  االإ�ييسييبيياين، 

حمراء  بطاقة  ليوجه  الييلييقيياء،  احلييكييم، 

على  اعرتا�سه  نتيجة  لكومان،  مبا�سرة 

بييعيي�ييض اليييقيييرارات. وكيي�ييسييفييت تييقييارييير اأن 

يف  الرابع  للحكم  قال  بر�سلونة،  مييدرب 

ووفًقا  �سخ�سية«.  من  لها  “يا  املييبيياراة: 

لييرنييامييج »اليي�ييسييرجنيييييتييو« االإ�يييسيييبييياين، 

باإيقاف  قييراًرا  امل�سابقات  جلنة  اأ�سدرت 

كيييوميييان ميييبييياراتيييني، ميييا يييعيينييي اأنيييييه ليين 

بر�سلونة  بيييدالء  مييقيياعييد  عييلييى  يييتييواجييد 

 اأمييييييييام فيياليينيي�ييسيييييا واأتيييليييتيييييييكيييو مييييدريييييد.

بيينييتيييييجيية  خييي�يييسييير  بييير�يييسيييليييونييية  اأن  ييييذكييير 

لييييي�ييسييبييح  غيييييرنييييياطييييية،  اأميييييييييييام   )2-1(

اليييبيييار�يييسيييا يف املييييركييييز اليييثييياليييث بيييجيييدول 

 تييييييرتيييييييييييييب اليييييييييييييييييييدوري االإ�ييييييييسييييييييبيييييييياين.

روما – وكاالت 

الييدرجيية  دوري  لقب  يوفنتو�ض  يحمل 

مييوا�ييسييم،  تيي�ييسييعيية  ميينييذ  االإيييييطييييايل،  االأوىل 

وتيي�ييسييدر ميييييالن الييرتتيييييب حتى منت�سف 

يدخالن  الفريقني  لكن  احليييايل،  املو�سم 

اجليييولييية اجليييدييييدة مييين امليييبيييارييييات، وهييمييا 

الذهبي.  املربع  يف  املو�سم  الإنهاء  يقاتالن 

وكانت كل االأمور وردية اأمام ميالن، الذي 

مل يخ�سر يف اأول 15 مباراة بالدوري، هذا 

املو�سم، ليتوج “بطال لل�ستاء”، وهو لقب 

يف  بجدية  اإليييييه  ُينظر  املو�سم  منت�سف  يف 

اإيييطيياليييييا، ب�سبب �ييسييوابييق تيياريييخييييية. فمنذ 

زيييادة عدد فرق الييدوري اإىل 20، يف 2004، 

اإحييراز  ال�ستاء مرتني فقط يف  ف�سل بطل 

اللقب، وهو نابويل يف مو�سمي 2016-2015 

يقوده  الييذي  ميييييالن،  لكن  و2018-2017. 

املدرب �ستيفانو بيويل، اأ�سبح ا�ستثناء اآخر 

ويحتل  مييدهيي�ييسيية.  بطريقة  انييهييييياره  بييعييد 

بفارق  املركز اخلام�ض،  االآن  الرو�سونري 

بعد  املت�سدر،  ميالن  اإنييرت  عيين  نقطة   13

خ�سارته خم�ض مييرات منذ تتويجه بطال 

لييليي�ييسييتيياء، ويييياأتيييي خييلييف اأحييييد اليييفيييرق التي 

االنف�سايل،  ال�سوبر  دوري  اإن�ساء  حاولت 

االأ�ييسييبييوع املييا�ييسييي، وهيييو يييوفيينييتييو�ييض الييذي 

االأميييور  ت�سر  ومل  نقطة.   66 اأي�سا  ميلك 

املبتدئ،  مييدرب يوفنتو�ض  لها  كما خطط 

اأنيييدرييييا بييرلييو، هيييذا املييو�ييسييم.وكييان العييب 

لتحقيق  ي�سعى  ال�سابق،  يوفنتو�ض  و�سط 

اللقب العا�سر على التوايل للبيانكونري.

م�سوار  يف  �سعيفا،  اأداء  قييدم  فريقه  لكن 

دفييياعيييه عييين الييلييقييب، ومل يييبييد مييطييلييقييا يف 

على  اليي�ييسييغييط  وازداد  امليينييافيي�ييسيية،  �ييسييبيياق 

بييرلييو بعد اخلييييروج مييبييكييرا، ميييرة اأخيييرى، 

اأوروبييا. ويتاأخر الت�سيو،  اأبطال  من دوري 

اليي�ييسيياد�ييض، بخم�ض نقاط  املييركييز  �ييسيياحييب 

عيين ميييييالن ويييوفيينييتييو�ييض، لييكيين تتبقى له 

على  امل�ستعل  ال�سباق  يف  اإ�سافية،  مييبيياراة 

نقطتان  وتف�سل  الذهبي.  املييربييع  مقاعد 

الثاين،  املركز  �ساحب  اأتاالنتا،  بني  فقط 

يف�سل  اأن  املمكن  وميين  اخلام�ض.  وميالن 

ميالن ويوفنتو�ض، يف اإنهاء املو�سم باملربع 

الذهبي، يف ظل فوز الت�سيو ب�ست مباريات 

من ال�سبع االأخييرة بالدوري، ما يعني اأن 

ال جمال ملزيد من التعر. ويلعب ميالن 

على اأر�سه �سد بينيفنتو، القابع يف منطقة 

الهبوط، يوم ال�سبت، بينما يحل يوفنتو�ض 

�سيفا على اأودينيزي، يوم االأحد. وال تبدو 

الييييورق، لكن  املييواجييهييات �سعبة على  هيييذه 

الفريقني اأهدرا العديد من النقاط، اأمام 

فرق اأقل منهما يف الرتتيب، ولذلك ت�سعر 

القادمة.  اجلولة  قبل  بقلق  جماهرهما 

لكن ال يوجد مثل هذا القلق يف اإنرت، الذي 

اليييدوري، خالل  يتجه نحو لقبه االأول يف 

11 عاما. وي�ستطيع اإنرت ح�سم اللقب، يف 

هذه اجلولة، اإذا فاز فريق املدرب اأنطونيو 

كونتي على كروتوين املتوا�سع، يوم ال�سبت، 

وف�سل اأتاالنتا يف التغلب على �سا�سولو، يوم 

االأحد.

ال�سبت   1 / 5 / 2021
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60 ألف مصٍل يؤدون صالة الجمعة الثالثة من رمضان في األقصى

العقبة تستقبل أول طائرة تحمل على متنها سياحًا من بلغاريا

االنباط-وكاالت

�شهر  الثالثة من  األ��ف م�شٍل �شالة اجلمعة   60 نحو  اأدى 

رم�شان املبارك، يف رحاب امل�شجد الأق�شى املبارك

الق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون  القد�س  اأوق���اف  ع��ام  وق��ال مدير 

اإج�����راءات الح��ت��الل  اإن���ه رغ��م  امل��ب��ارك ال�شيخ ع���زام اخلطيب 

اإىل الأق�شى قادمني  اأبناء �شعبنا من الو�شول  امل�شددة، متكن 

من اأرا�شي الداخل املحتل وال�شفة الغربية، اإ�شافة اإىل اأهايل 

القد�س

اأدوا �شالة اجلمعة  األ��ف م�شٍل   60 رغم قيود الح��ت��الل.. 

الثالثة من رم�شان يف امل�شجد الأق�شى

الثالثة  اجلمعة  خطبة  يف  �شرندح  حممد  ال�شيخ  وتطرقت 

و�شرورة  الأق�شى،  امل�شجد  يف  الرباط  ف�شل  اإىل  رم�شان  من 

الإ�شالح بني النا�س، وعدم رفع الأ�شعار وا�شتغالل املواطنني

وعقب انتهاء ال�شالة، انطلق اآلف امل�شلني يف م�شرية �شعبية 

القد�س  ومدينة  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  حماية  على  تاأكيًدا 

من ا�شتهداف الحتالل، وموا�شلة الت�شدي لالحتالل، ورفع 

امل�شاركون يف امل�شرية الأعالم الفل�شطينية

 العقبة-االنباط

قال نائب رئي�س �شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة 

يف  هبوطها  املتوقع  العار�شة  ال��ط��ائ��رة  اإن  ما�شي،  �شرحبيل 

من  �شياحا  متنها  وعلى  ال�شبت،  ال��ي��وم  احل�شني  امللك  مطار 

ال�شياحة  ع��ودة  اىل  يهدف  �شياحي  برنامج  �شمن  هي  بلغاريا 

اخلارجية �شمن اجراءات وا�شرتاطات �شحية دولية.

اأن  اىل  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  �شحفي  ت�شريح  يف  ما�شي  وا���ش��ار 

هناك طلبات لرحالت �شياحية اجنبية اىل العقبة قيد املوافقة 

الردن  اغ��الق  منذ  الأوىل  هي  بلغاريا  من  القادمة  والطائرة 

اآذار  وباء كورونا يف منت�شف  ملكافحة  معابره اجلوية والربية 

.2020
وبني اأن الطائرة حتمل على متنها 120 اىل 130 �شائحا، 

قريبا  ال�شياحية  املجموعات  ع��ودة  بانتظار  العقبة  اأن  موؤكدا 

ال�شياحة  وزارة  قبل  من  اق��راره��ا  مت  و�شروط  �شوابط  �شمن 

الفنادق  جمعية  اىل  ا�شافة  ال��ب��رتا،  و�شلطة  العقبة  و�شلطة 

الردنية.

على  وتعميمها  و�شعها  مت  التي  ال�شروط  ان  ما�شي  وق��ال 

�شلطة  واأن  ال��دول��ي��ة  املتطلبات  م��ع  ت��ت��واءم  ال�شياحي  القطاع 

ال��ع��ق��ب��ة اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات امل�����ش��وؤول��ة عن 

مكافحة كورونا اطلقت حملة تطعيم �شاملة يف العقبة والبرتاء 

ورم )املثلث الذهبي(.

اذا  باأنه  امل�شوؤولني عن ملف كورونا،  التعهد من  ولفت اىل 

العقبة  يف  باملئة   80 اىل  كورونا  بلقاح  التطعيم  ن�شبة  و�شلت 

كانت عليه قبل كورونا، متوقعا  ما  الن�شطة اىل  اع��ادة  �شيتم 

اأن ت�شل ن�شبة متلقي اللقاح اىل م�شتوى جيد عند انتهاء �شهر 

رم�شان املبارك .

تويتر بدون ترامب.. جمعت مليار دوالر في 90 يوما

»المتحور الهندي« يصل فرنسا.. رصد اإلصابة األولى

العني االخبارية-وكاالت

يف   ،28% تويرت  �شركة  اإي����رادات  ارتفعت 

اأول نتائج اأعمال تك�شف عنها بعد حظر ح�شاب 

ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

الأقوى والأكرث تفاعال.

 1.04 بقيمة  “تويرت” اإي���رادات  و�شجلت 

مليار دولر خالل الربع الأول، مقابل 808 

ال��ع��ام  نف�شها  ال���ف���رتة  خ���الل  دولر  م��الي��ني 

امل��ا���ش��ي، وح��ق��ق اأرب���اح���ا ���ش��اف��ي��ة بقيمة 68 

مليون دولر )16 �شنتاً لل�شهم(، مقابل خ�شارة 

قيمتها 8.4 مليون دولر، وفقا للقوائم املالية 

لل�شركة.

يف  ج���دي���د  اأ����ش���ل���وب  املغرد”..  »اإك����رام����ي����ة 

الت�شويق برعاية تويرت

توقعات �شادمة

ف��اإن  الإي�����رادات،  الكبرية يف  القفزة  ورغ���م 

امل��ت��وق��ع يف  ال��ن��م��و  ال�����ش��رك��ة ف�شلت يف حتقيق 

اأعداد امل�شتخدمني، وتوقعت اأرباحا اأقل للربع 

الثاين، ما ترتب عليه موجة بيع على اأ�شهمها 

يف تداولت ما بعد اإقفال ال�شوق.

وارت����ف����ع ال����ع����دد الإج�����م�����ايل مل�����ش��ت��خ��دم��ي 

Twitter مبقدار 7 ماليني م�شتخدم، منذ 
العام  الأخ���ري من  الربع  بيانات  الإع���الن عن 

املا�شي، اإىل 199 مليوًنا، اإل اأنه جاء اأقل من 

توقعات املحللني والتي قدرت ارتفاع العدد اإىل 

200 مليون م�شتخدم.
وتوقعت “تويرت” يف اإعالن نتائج الأعمال 

حتقيق اإيرادات ترتاوح بني 980 مليون دولر 

و1.08 مليار دولر يف الربع الثاين، وهو ما 

يخالف توقعات املحللني بتحقيق 1.06 مليار 

دولر يف املتو�شط، وفًقا لرفينيتيف.

تويرت ي�شمح مل�شتخدميه ن�شر �شور بدقة 

4k فائقة

وتراجعت اأ�شهم تويرت %10 يف التداولت 

بعد اإقفال ال�شوق اإىل 58.58 دولر، وكانت 

الأ�شهم �شهدت خالل اجلل�شة تراجعا ن�شبته 

65.09 دولر، وبلغت  %0.93 لتقفل عند 
القيمة ال�شوقية لل�شركة نحو 51.98 مليار 

دولر.

اإع����الن����ات ت���وي���رت بن�شبة  ومن����ت ع���ائ���دات 

 899 و�شجلت  ���ش��ن��وي  اأ���ش��ا���س  %32على 
م�����ش��ارك��ة  اإج����م����ايل  م���ع من���و  م��ل��ي��ون دولر، 

الإعالنات بن�شبة %11 خالل نف�س الفرتة، 

899 مليون  الإعالنات  اإجمايل عائدات  بلغ 

دولر، بزيادة قدرها 32%.

7.5 مليار دولر بحلول 2023
وت�����ش��ت��ه��دف ت��وي��رت م�����ش��اع��ف��ة الإي�������رادات 

ال�شنوية اإىل 7.5 مليار دولر بحلول 2023، 

مقارنة بنحو 3.7 مليار دولر يف 2020، كما 

ت�شعى اإىل زيادة عدد امل�شتخدمني يوميا لنحو 

315 مليون م�شتخدم، بح�شب من�شة فورب�س 
الأمريكية.

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  من�شة  ت��وي��رت  ك��ان 

ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ل���دى  املف�شلة 

بعد  ر�شمًيا منها،  ترامب، قبل حذفه  دونالد 

يومني من اقتحام منا�شريه مبنى الكوجنر�س 

الأم��ري��ك��ي، يف ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال��ث��اين املا�شي، 

وكان ح�شابه من اأكرث احل�شابات ن�شاًطا، وفاق 

عدد متابعيه 88 مليون �شخ�س.

ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ي��ت��م ح��ظ��ر ت��رام��ب 

ع��ل��ى من�شتي تويرت  ف��ق��ط،  اأ���ش��ب��وع��ني  مل���دة 

وفي�شبوك، حتى تويل الرئي�س الأمريكي جو 

ب��اي��دن احل��ك��م يف 20 ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون الثاين 

امل���ا����ش���ي، واإمت������ام ع��م��ل��ي��ة الن���ت���ق���ال ال�شلمي 

لل�شلطة.

اأخطاء اخلدمة يف  اأط��ول  »تويرت” تواجه 

تاريخ و�شائل التوا�شل.. ماذا يحدث؟

ق��رار  دور���ش��ي  ج��اك  تويرت  موؤ�ش�س  اعترب 

ال�شركة بفر�س حظر على ترامب كان احلل 

ال�شحيح، ولكنه ميثل �شابقة يف ما تتمتع به 

و�شائل التوا�شل من تاأثري.

م��ارك  لفي�شبوك  التنفيذي  الرئي�س  دون 

زوكربريج يف من�شور عرب �شفحته، يف 7 يناير/

لرتامب  ال�شماح  اأن  امل��ا���ش��ي،  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  ب��ا���ش��ت��خ��دام من�شات 

ميثل خطورة كبرية يف الوقت احلايل، اأعقب 

ذلك حذف ح�شاب ترامب على تويرت ب�شورة 

نهائية.

اأطلقت تويرت يف نهاية العام املا�شي ميزة 

جلمهورها   Fleets امل�شماة  “الق�ش�س” 
العاملي.

ت��خ��ت��رب الآن م���ي���زات ج��دي��دة  اأن���ه���ا  ك��م��ا 

مب�����ا يف ذل�������ك خ����دم����ة م���ن���اف�������ش���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق 

تويرت  م�شاحات  �شمّيت   ،Clubhouse
ف�شح  وج���ه���ود   ،Spaces Twitter
امل��ع��ل��وم��ات امل�����ش��ل��ل��ة ال���ت���ي ي��ق��وده��ا املجتمع 

.Birdwatch واملعروفة با�شم

الر�شائل  من�شة  على  ت��وي��رت  وا���ش��ت��ح��وذت 

الإخبارية Revue، والتي مت دجمها بالفعل 

وقامت  الويب.  على   Twitter موقع  على 

��ا بعمليات ا���ش��ت��ح��واذ اأ���ش��غ��ر ،  اأي�����شً ال�����ش��رك��ة 

لإن�شاء ف��رق املنتجات ، مبا يف ذل��ك التطبيق 

الجتماعي Squad و�شانع قوالب الق�ش�س 

البودكا�شت  وتطبيق   Chroma Labs
.Breaker

حتدث موقع Twitter مرات عديدة عن 

ا���ش��رتاك، وال��ذي قالت  خططه لإن�شاء منتج 

اإن��ه �شيطلق يف عام 2021 اجل��اري،  ال�شركة 

Twitter يف  اإي����رادات  ي��وؤث��ر على  ل��ن  لكنه 

املدى القريب.

العربية-وكاالت

اأعلنت الهيئة ال�شحية مبقاطعة نوفيل اأكيتني يف فرن�شا، ر�شد 

“عائد من  اإ�شابة باملتحّور الهندي لفريو�س كورونا لدى مري�س 

الهند«.

وقال املدير املحلي للهيئة ال�شحية بونوا اإلبود لقناتي “بي اف 

“لقد حددنا املتحور الهندي” يف اإ�شابة  ام تي يف” و”�شي نيوز”: 

مبنطقة لو-اي-غارون “لدى مري�س عاد من الهند«.

اأوليفييه فريان كان لفت، الثالثاء، اإىل  اأن وزير ال�شحة  يذكر 

اأنه “مل يتم اكت�شاف اأي اإ�شابة باملتحور الهندي” يف فرن�شا.

تراجع عدد املر�شى يف امل�شت�شفيات

امل�شت�شفيات  يف  تراجع  كوفيد19-  مر�شى  ع��دد  اأن  اإىل  ي�شار 

حالة   424 انخف�س  بعدما  التوايل  على  الثالث  لليوم  الفرن�شية 

العناية  باأجنحة  املر�شى  ع��دد  تراجع  كما  29487ن  اإىل  لي�شل 

الفائقة بانخفا�س 75 حالة لي�شل اإىل 5804.

م��وؤك��دة  ج���دي���دة  اإ����ش���اب���ة   26538 ال�����ش��ح��ة  وزارة  و���ش��ج��ل��ت 

بزيادة  اإ�شابة  مليون   5.59 اإىل  الإج��م��ايل  رف��ع  مم��ا  بالفريو�س 

اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  زي����ادة  واأدن����ى ن�شبة  امل��ا���ش��ي،  %3.4 ع��ن اخل��م��ي�����س 
اأ�شبوعي منذ اآخر اأ�شبوع يف دي�شمرب.

اأيام،  �شبعة  ملدة  الإ�شابات اجلديدة  انخف�س متو�شط  ذلك  اإىل 

يف  األفاً   42 اأك��رث من  بلغ  بعدما  األفاً   26 قلياًل عن  يزيد  ما  اإىل 

اأبريل. منت�شف 

يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  وف��ي��ات   306 فرن�شا  �شجلت  كما 

315 الأربعاء. امل�شت�شفيات اخلمي�س بعدما كان العدد 

تخفيف قيود الإغالق تدريجياً

اإميانويل ماكرون يف مقابلة  الفرن�شي  الرئي�س  من جهته، قال 

الإغ���الق  ق��ي��ود  تخفيف  �شيتم  اإن���ه   ، فرن�شية  حملية  �شحف  م��ع 

تدريجياً على مدى ال�شهرين القادمني.

وبدءاً من 19 مايو، �شيتاأخر موعد احلظر الليلي اإىل التا�شعة 

اأبوابها،  فتح  ب��اإع��ادة  للمتاجر  و�شي�شمح  ال�شابعة،  من  ب��دًل  م�شاء 

الأم��اك��ن  خ��دم��ات��ه��ا يف  ت��ق��دمي  م��ن  وامل��ق��اه��ي  امل��ط��اع��م  و�شتتمكن 

املفتوحة. ويف التا�شع من يونيو، �شيتقل�س موعد احلظر ليبداأ من 

احلادية ع�شرة م�شاء حتى اإلغاوؤه متاماً يف 30 يونيو.

انخفاض حاد في ايرادات 
الملكية األردنية لعام 2020

تركيا تبرئ عالمًا كشف عن مخاطر 
إصابة بالسرطان ناجمة عن تلوث

االنباط-عمان

 ،2020 اإيراداتها لعام  ا حاًدا يف  امللكية الأردنية انخفا�شً �شجلت �شركة اخلطوط اجلوية 

خ�شارة  قاربت  حيث  )كوفيد19-(،  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  لتداعيات  نتيجة  وذلك 

ال�شركة ال 161 مليون دينار، مقارنة ب� 10.4 مليون دينار اأرباح لعام 2019. 

الرئي�س   / املنتدب  والع�شو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��ج��ايل  �شامر  املهند�س  و���ش��رح 

التنفيذي اأن انخفا�س اأرقام امل�شافرين بداأ من �شهر كانون الثاين 2020 ب�شبب ركود حركة 

ال�شفرعند بدايات الأزمة . ثم بلغ ذروته ب�شكل رئي�شي مع �شدور قرار من اجلهات املخت�شة 

الرحالت يف منت�شف  توقفت جميع  ، حيث  كلي  ب�شكل  الأردنية  اأمللكية  كافة رحالت  باأيقاف 

�شهر اآذار حتى بداية �شهر اأيلول 2020، واقت�شرت العمليات خالل هذه الأ�شهر على رحالت 

الإجالء وال�شحن. وبعد عودة حركة الطريان التجاري من واىل الأردن، مت فر�س العديد من 

القيود على حركة ال�شفر مع اغالق العديد من املطارات مبا فيها قيود لعدد الرحالت اليومية 

3.3 مليون م�شافر  اأع��داد امل�شافرين من  اأدى اإىل تراجع  يف مطار امللكة علياء ال��دويل، مما 

ا حاًدا ن�شبته  خالل عام 2019 اإىل 751 األف م�شافر خالل عام 2020، م�شجلة انخفا�شً

األف رحلة يف عام   35 %71، من  انخف�س عدد الرحالت بن�شبة  ذلك،  جانب  اإىل   .77%
  IATA( 2020. وكان الحتاد الدويل للنقل اجلوي اآلف رحلة يف عام   10 اإىل   2019

( قد توقع ا�شتمرار حالة الرتاجع هذه وبن�شب متفاوتة خالل العوام 2021-2023.   

للتخفيف من  اإج���راءات  ع��دة  الأردن��ي��ة  امللكية  �شركة اخلطوط اجلوية  اتخذت  وب��دوره��ا، 

تكاليفها الثابتة واحلفاظ على النقد املتوفر، �شعًيا منها لتخفيف الأثر املايل للجائحة. 

وتابع املجايل اأن امللكية الأردنية مل تكن �شركة الطريان الوحيدة التي عانت جراء اجلائحة 

تع�شر  �شوء  املالية يف  واخل�شائر  الرتاجع  ذلك  اأ�شابها  العاملية  الطريان  �شركات  كافة  اإن  بل 

الأو�شاع الوبائية عاملياً علما باأن معظم تلك ال�شركات قد حظيت بدعم من حكوماتها لتخفيف 

اأن امللكية الأردنية م�شتمرة  بالتن�شيق مع كافة  اإىل  وطاأة خ�شاراتها ب�شبب اجلائحة . واأ�شار 

اجلهات املعنية ويف مقدمتها احلكومة  لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجهها ال�شركة 

يف الوقت احلايل يف ظل ا�شتمرار تداعيات هذه اجلائحة منذ بداية عام 2021 من اغالقات 

وحجر حمليا ويف مقا�شد ووجهات امللكية الأردنية اقليميا وعامليا .

مو�شم  يف  كثيفة  جوية  رح��الت  برنامج  الأردن��ي��ة  امللكية  عر�شت   ، ذل��ك  من  الرغم  وعلى 

يف  التقليدية  وجهاتها  لكافة  القادم  اي��ار  �شهر  من  الأول  الأ�شبوع  من  ابتداء  املقبل  ال�شيف 

ازالة  مع  تزامنا  الأوروبية  القارة  اىل  التدريجي  الت�شغيل  وا�شتئناف  امريكا  و�شمال  املنطقة 

وزارة  م��ن  وبالتعاون  الأردن��ي��ة  امللكية  وت��اأم��ل   . لها  ال���زوار  با�شتقبال  ال���دول  تلك  يف  القيود 

ال�شياحة وهيئة نت�شيط ال�شياحة من خالل عر�س برامج متنوعة وحوافز مغرية  ، م�شاركة 

كافة اجلهات املعنية يف الدولة بجهودها جلعل الأردن مق�شد رئي�شي للزوار من داخل املنطقة 

وخارجها بعر�س بيئة امنة لل�شياحة الوافدة وت�شهيالت مميزة .

 اإ�سطنبول - اأ ف ب

بّراأت حمكمة ا�شتئناف تركية عاملاً ُحكم عليه بال�شجن لأكرث من عام لأنه ك�شف عن درا�شة 

حكومية حول خماطر الإ�شابة مبر�س ال�شرطان ناجمة عن التلّوث يف غربي تركيا.

يف جل�شة ُعقدت اخلمي�س، اعتربت املحكمة اأن تقرير وزارة ال�شحة الذي ك�شف عنه املهند�س 

عليه،  املدعى  وبالتايل مّتت تربئة  لل�شرية«  »اعتباره خا�شعاً  �شيك ل ميكن  بولنت  الزراعي 

بح�شب قرار ق�شائي، اجلمعة.

وقال �شيك: »كنت اأتوقع اأن يتّم تاأكيد اإدانتي )يف ال�شتئناف(. يف احلقيقة، وكالء الدفاع عني 

واأنا اأي�شاً فوجئنا بع�س ال�شيء )...( لدي �شعور اأنه مت اإحقاق العدالة«. واأ�شاف: »وزارة ال�شحة 

ل تزال تبقي هذا التقرير �شرياً. ماذا تفعل هذه الوزارة، ملاذا هي موجودة؟ حلماية �شحة النا�س 

والبيئة«.

ودين �شيك يف حمكمة الدرجة الأوىل بال�شجن 15 �شهراً، عقب حماكمة حظيت بتغطية 

اإعالمية وا�شعة عام 2019.

وكانت ال�شلطات تتهمه باأنه »ك�شف عن معلومات �شرية« عرب ن�شره عام 2018 خال�شات 

تقرير لوزارة ال�شحة يوؤكد وجود رابط بني تلوث الأرا�شي واملياه والطعام ومعدلت ال�شرطان 

املرتفعة يف عدة حمافظات يف غربي البالد.

جريت بني عامي 2011 و2015 وق��رر الك�شف عن 
ُ
اأ �شارك �شيك يف هذه الدرا�شة التي 

م�شمون هذا التقرير يف ال�شحافة وتو�شل اإىل اأن احلكومة مل تتخذ اأي تدابري.
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